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L’escola digital ja és aquí 
 
El CP Eugenio López de Palma és el primer en el qual Educació ha començat a 
implantar ordinadors portàtils i pissarres digitals. La Conselleria preveu que el 2011 tots 
els centres disposin d’aquests aparells 
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Els alumnes de primer i cinquè de Primària del Col·legi Públic Eugenio López de Palma 
són els primers de les Illes Balears que han tingut el privilegi de gaudir dels ordinadors 
portàtils i les pissarres digitals promesos per les administracions educatives. Aquest 
centre i els col·legis Es Pont de Palma i S'Algar de Portocolom (Felanitx) han estat 
escollits per fer part de l'experiència pilot d'implantació de les xarxes d'internet 
inalàmbriques Wi-Fi que faran possible l'adaptació de les aules a les noves tecnologies. 
 
Aquesta iniciativa és part del pla EducaTIC d'utilització integral de les tecnologies de la 
informació i la comunicació de la Conselleria d'Educació i Cultura, que preveu una 
inversió total de 27 milions d'euros per dotar tots els centres educatius de les Illes 
Balears d'aquestes infraestructures per a l'any 2011. En l'actualitat, la ràtio d'ordinadors 
per estudiant és d'un per cada catorze alumnes i la intenció és que en el termini d'un any 
i mig arribi a ser d'un per cada quatre. "Els nostres estudiants són digitals fora de 
l'escola i analògics dins. Això ha de canviar", asseverà ahir la consellera d'Educació i 
Cultura, Bàrbara Galmés, durant una visita a l'Eugenio López, en la qual va estar 
acompanyada del president del Govern, Francesc Antich; el director general de 
Planificació i Centres, Miquel Martorell; el director general de Personal Docent, Miquel 
Coll; el director general de Tecnologia i Comunicació, Antoni Manchado, i la directora 
del col·legi, Inés Burguera. Durant la visita, els alumnes de primer i cinquè curs 
demostraren a les autoritats les possibilitats pràctiques d'aquests recursos en les aules. 
Mentrestant, la resta de companys continuava fent classe de la manera tradicional: amb 
els llibres de text i les explicacions dels mestres. 
 
Una revolució educativa 
 
Francesc Antich recordà que l'objectiu de l'actual Govern passa per "una vertadera 
adaptació del món de l'educació a les TIC, una revolució en aquest àmbit". El pla també 
preveu adequar els continguts curriculars, els processos pedagògics i els diferents rols 
de la comunitat educativa a les necessitats de la societat digital del segle XXI. En 
aquesta línia, Bàrbara Galmés destacà la importància de la implantació de les noves 
tecnologies en la lluita contra el fracàs escolar i informà que la Conselleria també té la 
intenció de posar en funcionament un portal de continguts educatius adaptats a les 
possibilitats d'aquestes tecnologies. 
 
L'ajust de la xarxa inalàmbrica a Eugenio López, Es Pont i S'Algar, fa part de la primera 
fase del pla EducaTIC, la qual preveu dotar de connexió a internet abans de setembre de 
2009 les 58 escoles de les Illes Balears que encara no disposaven d'aquest servei. La 
segona fase, que finalitzarà per desembre de 2009, serà la dotació de xarxa Wi-Fi a la 
resta de centres educatius de l'arxipèlag. Una vegada el cent per cent d'escoles hagin 
complert els requisits tècnics, la Conselleria començarà a instal·lar-hi els portàtils i les 
pissarres digitals. 



 
"No és la panacea, però és una gran passa endavant" 
 
Francisca Barea és una de les mestres que participen de l'experiència pilot del CP 
Eugenio López. Per a la docent, la implantació de les noves tecnologies a les aules "no 
és la panacea, però és una passa endavant a la qual no podem renunciar". Barea valora 
positivament la posada en funcionament del pla, en la mesura que és una innovació 
important en el procés educatiu "i no podem quedar enrere". Ara bé, Barea reconegué 
que els ordinadors i les pissarres digitals no són l'element central del procés 
d'ensenyament i només s'empren quan el docent considera que poden aportar quelcom 
complementari a aquesta tasca. La seva utilització, per tant, és puntual i no ha 
aconseguit arraconar els mètodes tradicionals. Barea destacà també que els alumnes han 
rebut amb entusiasme els nous aparells. "Ells hi estan més avesats que nosaltres, però 
així i tot han vist amb sorpresa la presència d'ordinadors". 


