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Resum 

 

Aquest treball és una investigació sobre la integració de les xarxes socials 

digitals, i més concretament Twitter, com a recurs didàctic per a l’educació 

secundària. Hem volgut analitzar les possibilitats que ofereix l’ús d’aquest 

recurs per a treballar els continguts de la matèria de Valencià: Llengua i 

Literatura. Tenint en compte els agents implicats en el procés educatiu, i 

valorant la situació socioeducativa actual, plantegem una proposta d’innovació 

educativa amb la incorporació de les TIC. 

Paraules clau: xarxes socials, Twitter, innovació educativa. 

 

Resumen 

 

Este trabajo es una investigación sobre la integración de las redes sociales 

digitales, y más concretamente Twitter, como recurso didáctico para la 

educación secundaria. Hemos querido analizar las posibilidades que ofrece el 

uso de este recurso para trabajar los contenidos en la materia de Valenciano: 

Lengua y Literatura. Teniendo en cuenta los agentes implicados en el proceso 

educativo, y valorando la situación socioeducativa actual, planteamos esta 

propuesta de innovación educativa con la incorporación de las TIC. 

Palabras clave: redes sociales, Twitter, innovación educativa, TIC 

 

Abstract 

 

This work is a research that studies the integration of digital social networks, 

and more specifically Twitter, as a teaching resource for secondary education. 

We wanted to analyse the possibilities offered by the use of this resource to 

work the content on the subject of language and Valencian literature. Taking 

into account the agents involved in the educational process, and assessing the 

current educational situation, we consider this proposal of educational 

innovation with the incorporation of ICT. 

Keywords: social networks, Twitter, educational innovation, ICT
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1. INTRODUCCIÓ 
 

La idea d’aquest treball és veure les possibilitats que ens donen les xarxes 

socials per a treballar en les aules, com un interessant recurs TIC per a 

l’aprenentatge de la llengua i la literatura valenciana.  

 

Aquesta proposta naix de la meua experiència personal i professional amb les 

xarxes socials. Pel que fa a l’àmbit laboral, durant els últims anys he treballat 

en la gestió de comunitats en línia en empreses de diferents sectors. 

 

La revolució digital ha transformat la societat, la forma de comunicar-se i 

d’informar-se. A hores d’ara pareix que qui no està present en la xarxa no 

existeix, i són moltes les persones que demanden serveis per a gestionar la 

seua presència a internet, mitjançant la creació de pàgines web, perfils i 

comptes a les xarxes socials perquè són conscients de la importància que té en 

l’actualitat la seua imatge digital. 

 

Com a inquietud personal, reflexione al voltant de com afecta els joves aquesta 

nova situació comunicativa, on no para d’augmentar la importància de la imatge 

i la identitat en l’entorn digital en general i concretament l’originada per la 

integració de les xarxes socials en les seues vides.  

 

El meu interés principal és comprovar la potencialitat de les xarxes socials com 

una eina per a l’aprenentatge. La població adolescent és usuària participativa i 

activa en el món virtual, majoritàriament com una opció d’oci i entreteniment, 

però la realitat actual ens mostra una societat digitalitzada que ofereix nous 

recursos per a l’educació i noves oportunitats de comunicació. Encara que 

pareix que el sistema educatiu no està totalment preparat per a aquest canvi.  

 

L’alumnat té al seu abast tot tipus de dispositius amb els quals accedeixen a 

nombroses fonts d’informació, però ¿tenen els coneixements necessaris per a 

filtrar de manera crítica tot el que lligen i senten? Probablement la majoria són 

autodidactes i l’ús que fan d’aquesta potent eina comunicativa necessita d’un 

coneixement major dels riscos i avantatges que els pot aportar. 
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La majoria de docents encara són de generacions analògiques i potser aquesta 

és una de les raons per les quals costa assumir les xarxes socials com un nou 

recurs per a l’ensenyança. La qüestió que em plantege és com viu el 

professorat aquesta nova situació socioeducativa, i si consideren que el 

sistema educatiu està preparat per a enfrontar aquest repte.  

 

Gran part dels centres educatius encara no reuneixen les condicions 

necessàries per a introduir aquestes noves eines digitals. També estan en un 

procés d’adaptació. 

 

Però la realitat és que l’alumnat de secundària pertany a les noves generacions 

de nadius digitals (Prensky, 2001)1 i per a ells les xarxes socials són part de la 

seua vida diària. Estan permanentment connectats, amb els seus dispositius 

mòbils que per a ells són el mitjà de comunicació.  

 

El repte és, per una banda la formació del professorat cap a aquestes noves 

formes d’aprenentatge, i per altra, ensenyar a l’alumnat a fer un bon ús 

d’aquesta potent eina i que, més enllà de la comunicació i l’entreteniment, les 

xarxes socials són també un recurs al seu abast per a l’aprenentatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El terme de nadius digitals va ser encunyat per Prensky l'any 2001, que pressuposava que el fet de 
nàixer en un món ple de tecnologia ja conferia als xiquets i xiquetes un cert domini de les TIC i una 
manera de pensar diferent de la dels nascuts abans de l'eclosió de les TIC, els immigrants digitals. Ara bé, 
cada vegada es qüestiona més aquest plantejament, ja que viure envoltats de tecnologia no assegura que 
els xiquets i les xiquetes tinguen les competències necessàries per a usar-la. 

What should we call these “new” students of today? Some refer to them as the N-[for Net]-gen 
or D-[for digital]-gen. But the most useful designation I have found for them is Digital Natives. 
Our students today are all “native speakers” of the digital language of computers, video games 
and the Internet. (Prensky, 2001, p. 1) 
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2. MARC TEÒRIC 

 

A continuació tractarem alguns aspectes que constitueixen la base teòrica de la 

nostra investigació. D’una banda, la didàctica de la llengua, disciplina 

fonamental en el sistema educatiu, i l’aplicació de les TIC a l’ensenyança. I 

d’una altra, parlarem de les xarxes socials i el seu ús com a recurs didàctic a 

l’aula de secundària. 

 

2.1 Didàctica de la llengua i la literatura 

 

La didàctica de la llengua i la literatura, com disciplina que incideix en el 

desenvolupament lingüístic de l’alumnat, té com a base de l’ensenyament tres 

elements fonamentals que s’interrelacionen en les situacions d’aprenentatge i 

ensenyança, i que no podem considerar de manera aïllada: el docent, el 

discent i els continguts a ensenyar. Aquests elements són interdependents en 

els processos d’ensenyar, aprendre i el seu objecte d’estudi, que en aquest cas 

és la llengua. (Camps, 2004) 

 

Dins aquest esquema l’ensenyament de la llengua i la literatura està mediatitzat 

per la intervenció del professorat, per la capacitat d’aprenentatge de l’alumnat, 

que és agent actiu en el procés de construcció del coneixement, però també 

per les seues necessitats socials i culturals (Camps, 2004). Per tant és 

important el context sociocultural que envolta l’alumnat perquè influencia en el 

seu procés d’aprenentatge.  

 

L’objectiu principal de l’ensenyament lingüístic i literari és el desenvolupament 

de les destreses bàsiques i de les habilitats comunicatives. I, a més de 

l’assoliment de les competències, els currículums de llengua i literatura 

“subordinen els coneixements lingüístics i literaris explícits a les possibilitats 

d’un ús conscient i adequat als diferents àmbits” (Camps i Colomer, 1998, p. 2). 

Aquests autors consideren dos fonts principals dels continguts de llengua i 

literatura:  

 

 1. Els estudis sobre la llengua, el discurs, la comunicació i els estudis literaris 

 són, com és evident, una de les fonts dels continguts en l’àrea de llengua i  
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 literatura. És clar, però, que no tot el coneixement que s’elabora en aquests 

 camps científics serà objecte d’ensenyament, ni tan sols el que sorgeix en el 

 marc d’una determinada teoria.  

2. Els usos socials, les activitats verbals reals que tenen lloc en una 

 determinada societat, que donen lloc a gèneres discursius diversos, són 

 també font per determinar els continguts d’ensenyament de la llengua. Però 

 tampoc tots els usos socials es consideren  objecte d’aprenentatge escolar. 

Molts escrits de tipus professional, per exemple, no s’ensenyen mai en els 

 nivells escolars obligatoris; en canvi, apareix sempre la proposta de fer escriure 

 narració de ficció, activitat que, en la vida adulta, un percentatge petit de 

 ciutadans du a terme. Els debats a la televisió, per exemple, només poden ser 

 un referent llunyà dels debats que l’escola hauria de promoure. (Camps i 

 Colomer, 1998, p. 2) 

 

En el marc de la societat actual, la digitalització ens orienta cap a l’ús d’eines 

adaptades per aconseguir un major assoliment dels coneixements. Considerem 

important la innovació educativa en l’ensenyament de la llengua i l’ús de nous 

recursos adaptats a la realitat social de l’alumnat. 

 

2.1.1 Aplicació de les TIC en l’ensenyament 

 

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són un mitjà 

instrumental per al desenvolupament dins la societat digital i també l’eina 

necessària per a la inclusió dels individus en aquesta nova estructura social. 

Per tant es tracta d’un recurs necessari que tot individu ha d’aprendre a utilitzar 

per a la plena inclusió dins el nou paradigma.  

 

Segons estudis realitzats “les TIC no en constitueixen un element afegit, sinó 

que esdevenen imprescindibles per a la formació de ciutadans competents en 

comunicació, crítics amb el món i implicats en la societat que els envolta” 

(Manresa, Duran i Ramada, 2012, p. 36). 

 

Així en l’àmbit educatiu, les TIC passen a ser la base per innovar i millorar els 

processos d’ensenyament, hem de fer servir aquestes noves tecnologies com 

recursos didàctics i convertir-les en tecnologies de l’aprenentatge i el 

coneixement: TAC. Tal com observa Lozano (2011):  
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 Es en el entorno educativo donde aparece el concepto TAC (tecnologías del 

 aprendizaje y del conocimiento). Las TAC tratan de orientar las tecnologías de 

 la información y la comunicación (TIC) hacia usos más formativos, tanto para el 

 estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor.” 

 (Lozano, 2011, p.46) 

 

Per tant, és hora també de treballar per la transformació en les eines 

educatives. En aquest nou panorama on l’alumnat, encara que té una major 

destresa en la utilització de les TIC com a nadius digitals, necessita 

l’ensenyament per a fer un ús responsable que millore les seues competències. 

I ací és on radica la importància de la tasca docent.  

 

Els centres educatius han de ser una finestra oberta al món actual, perquè és 

responsabilitat d’aquests incloure en les pràctiques pedagògiques les 

tecnologies de la informació i la comunicació, amb les que conviuen i conviuran 

en el futur. 

 

2.2. Xarxes Socials 

 

Dins aquesta nova situació social i educativa hem de parar atenció a la 

indiscutible repercussió que ha tingut l’aparició de les xarxes socials digitals, 

fenomen que ha donat pas a una nova forma de comunicació amb milions 

d’usuaris. Com afirma Tölke (2015) la comunicació mitjançant l’ordinador i els 

dispositius mòbils es realitza principalment a través de les xarxes socials com 

Twitter i Facebook, amb milions d’usuaris de totes les edats, però són els més 

joves els que més les utilitzen com a eines virtuals de comunicació. 

 

Pinya i Salomó et al. (2015) defineixen les xarxes socials com estructures 

socials formades per actors, usuaris individuals o organitzacions amb relacions 

interdependents que generen algun tipus de connexió. Segons De Haro (2010) 

podem definir-les amb la Teoria de Grafs com un sistema de nodes (individus) 

connectats per arestes (relacions). En definitiva, una xarxa social digital és un 

espai virtual on les persones s’interrelacionen per nexes comuns.  
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Per tal de contextualitzar aquesta nova situació socioeducativa és necessari 

parlar de l’origen del nou paradigma que ha suposat l’evolució cap a la societat 

digital, i que ens du a considerar la utilització de les xarxes socials com una 

eina educativa. 

 

2.2.1 La societat xarxa 

 

La revolució digital ha donat pas a una societat basada en les noves 

tecnologies de la informació i la comunicació. Castells (1996) ens parla de la 

Societat Xarxa, que s’organitza al voltant de xarxes d’informació formades pel 

que ell anomena nodes, és a dir, estructures obertes interconnectades on no hi 

ha un centre, un nou sistema social obert i dinàmic en continua transformació 

que naix de la revolució tecnològica.  

 

En aquest nou context Internet constitueix la base al voltant de la qual 

s’organitza el nou paradigma social. En la xarxa s’organitzen nodes 

d’informació i comunicació que conformen aquest nou sistema que és la forma 

organitzativa de la societat actual.  

 

En la societat digital encara existeix la bretxa entre dos tipus d’individus, 

aquells que van nàixer abans de la revolució que va provocar Internet: 

immigrants digitals, i les noves generacions que són nadius digitals (Prensky, 

2001).  

 

És important aquesta distinció perquè en l’àmbit educatiu es fa més rellevant, ja 

que la majoria del cos docent pertany a les generacions analògiques, que han 

viscut el procés de digitalització, mentre l’alumnat és nadiu digital.  

 

Com ja hem esmentat abans, els joves estan molt familiaritzats amb les noves 

tecnologies, saben com utilitzar els nous dispositius i programaris, però açò no 

significa que tinguen consciència del marc digital que els envolta i de les 

implicacions que té per al seu desenvolupament vital. El que planteja una nova 

situació educativa on les tecnologies de la informació i la comunicació han 
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d’estar al servei de nous processos d’aprenentatge en un context encara de 

transformació.  

 

En aquest context l’espai d’aprenentatge supera els límits de l’aula física més 

que mai. La nova societat xarxa de Castells planteja un espai d’interconnexió 

on la font de coneixement, la informació, circula pels nodes de forma constant 

més enllà dels límits espaciotemporals. El que obliga a plantejar-se noves 

pedagogies per a la transmissió del coneixement. 

 

Segons l’Enquesta sobre Equipament i Ús de les Tecnologies de la Informació i 

Comunicació en les llars (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2017) l’ús 

d’Internet en la població de 10 a 15 anys és del 95,1 %, a més el 94 % de la 

població de 15 anys ja disposa de mòbil, dispositiu per excel·lència en aquest 

rang per a l’accés a la xarxa. 

 

Amb aquestes dades no té sentit negar l’evidència què l’accés a internet és 

habitual a l’alumnat del segle XXI, per tant és adient adaptar els espais 

educatius a la nova tendència d’hiperconnexió, enfront de les prohibicions.  

 

En aquest punt considerem de rellevància parlar del cas de França2, país on 

recentment s’ha prohibit l’ús de mòbils en les escoles i els instituts a partir del 

pròxim curs. Amb aquesta mesura es pretén combatre el ciberassetjament o el 

cibersexisme a les aules. Però encara ha de ser validada pel Senat, i els 

detractors la consideren inútil. La proposta de llei estableix excepcions en els 

llocs on el reglament intern dels centres autoritzen, i considera que l’ús dels 

mòbils és incompatible amb la millora del clima, limita les interaccions socials i 

l’activitat física en el temps d’esplai. I pensen que la prohibició garantirà la 

major concentració de l’alumnat. Aquesta proposta no afecta l’ús pedagògic 

dels dispositius dins un projecte educatiu controlat pel cos docent.  

 

                                                 
2 Francia prohíbe los teléfonos móviles en las escuelas a partir del próximo curso. (8 de Juny de 2018). La 
Vanguardia. Recuperat de: http://www.lavanguardia.com/internacional/20180608/444207686744/francia-
moviles-colegios.html 
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Enfront d’aquesta postura, considerem que el que es fa necessari és 

l’ensenyament del bon ús d’aquesta poderosa eina i de les possibilitats que 

ofereix més enllà de l’oci. 

 

Majoritàriament, en l’actualitat l’ús educatiu de les noves tecnologies és més 

com un instrument d’adaptació dels mitjans analògics a la versió digital, 

s’utilitzen les mateixes eines tradicionals, com el llibre de text, però adaptades 

al format digital. 

 

Ens trobem en un nou context d’aprenentatge sorgit de la Web 2.0 que De Haro 

(2010) defineix com un nou espai col·laboratiu on els usuaris interactuen entre 

si per elaborar i construir nou coneixement a l’abast de tots, amb el consegüent 

augment exponencial de flux d’informació.  

 

Les característiques de la Web 2.0 són aplicades a l’àmbit educatiu: la 

col·laboració, la lliure difusió d’informació i la generació de continguts propis per 

a la construcció del coneixement social, i donen lloc a l’educació 2.0. (De Haro, 

2010). Hi ha tres dimensions que segons De Haro (2010) constitueixen aquesta 

educació: 

 

 En primer lugar están las actitudes que caracterizan la cooperación en la 

 Sociedad del Conocimiento. En segundo, las habilidades o capacidades que 

 deben desarrollar los alumnos a nivel personal y, por último, las competencias 

 que deben adquirir para poder desenvolverse en la Sociedad del 

 Conocimiento. (De Haro, 2010, p. 29) 

 

Encara trobem alguns aspectes que evidencien la insuficient inclusió 

d’aquestes dimensions en l’educació. Segons es desprén d’una enquesta al 

professorat (Proyecto Tecnología de la Información y Comunicación en el 

Sistema Escolar [TICSE] 2.0, 2011), l’ús a l’aula dels recursos que ofereix la 

Web 2.0 com ara blocs, xarxes socials, wikis... no es percep com una obligació 

pel 46 % del professorat, enfront dels que si que consideren la seua utilització a 

la pràctica docent. De la mateixa manera el 44% dels docents considera que 

l’alumnat no està suficientment capacitat per al treball col·laboratiu en els nous 

entorns comunicatius. 
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2.2.2 Les xarxes socials com a eina educativa 

 

En l’actualitat existeixen moltes xarxes socials digitals que es poden estructurar 

segons criteris de temàtica, finalitat, contingut, accessibilitat... Però farem una 

classificació més general atenent a la proposada per autors com Ponce (2012) i 

De Haro (2010), agrupant-les en dos grans categories, verticals, que fan 

referència a aquelles més especialitzades i horitzontals, més generals: 

 

-  Horitzontals o generals: són totes les que no tenen una temàtica definida i 

que se centren en els contactes. Totes tenen la mateixa funció: generar llistes 

de contactes que comparteixen continguts. Les més destacades d’aquest bloc 

són: Facebook, MySpace, Orkut, Tuenti o Google+ entre d’altres. 

- Verticals o especialitzades: en aquest bloc s’inclouen totes les xarxes 

centrades o especialitzades en els interessos dels seus usuaris. Són, per tant, 

xarxes centrades en la temàtica que tracten, l’activitat desenvolupada o el 

contingut que comparteixen. (Ponce, 2012 en Pinya i Salomó, 2015, p.11) 

 

Atenent aquesta distinció ens centrarem en el nostre objecte d’estudi: les 

xarxes socials horitzontals. Encara que la concepció generalitzada que tenim 

d’aquestes és com espai d’oci, plantejarem les seues possibilitats com un nou 

recurs educatiu. 

 

Com ja esmenten García i Martí (2012) l’ús d’aquestes xarxes amb finalitats 

educatives afavoreix l’aprenentatge col·laboratiu i l’intercanvi d’informació:  

 

 A més, la xarxa social actua com a centre global de recursos, en integrar-hi 

 aplicacions diverses, apropa l’aprenentatge formal i l’informal, afavoreix el 

 desenvolupament de les habilitats lingüístiques i comunicatives mitjançant 

 l’hipertext que es configura amb la combinació de codis verbals gràfics i sonors, 

 i la interacció comunicativa que es genera a través de la conversa i el debat a 

 la xarxa. D’aquesta manera, cada usuari esdevé emissor i receptor de textos 

 diversos. (García i Martí, 2012, p. 111) 
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Les xarxes socials3 són un punt de trobada molt atractiu per als adolescents, on 

són usuaris habituals i participatius. Però la consideració que tenen d’aquestes 

és com un espai d’oci, no contemplant les seues possibilitats educatives.  

 

En l’Enquesta sobre Equipament i Ús de les Tecnologies de la Informació i 

Comunicació en les llars (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2017) trobem 

que el 67,6% dels usuaris d’Internet participa en xarxes socials generals com 

Facebook, Twitter o YouTube. I els més participatius són els joves de 16 a 24 

anys amb un 90%. 

 

I segons l’Estudi Anual de Xarxes Socials 2017 (Interactive Adverstising Bureau 

[IAB] Spain, 2017) les xarxes socials amb més usuaris són: Facebook (91%) 

seguida de WhatsApp (89%), YouTube (71%) i Twitter (50%). Aquest estudi 

també apunta que Instagram és la xarxa social que més usuaris ha guanyat.  

 

Les xarxes socials digitals exerceixen una potent atracció sobre la població 

adolescent, segurament per la seua capacitat de contacte amb altres persones 

sense limitacions espacials ni temporals. Formen part de les seues vides i de 

les rutines diàries, donar una ullada als perfils, interactuar amb publicacions 

d’altres usuaris, fer comentaris, enviar missatges... i participar amb la creació 

de publicacions pròpies.  

 

A més a les xarxes socials es dibuixa un nou esquema de comunicació amb 

emissors i receptors múltiples que se situen al mateix nivell. L’usuari és més 

que mai productor, genera continguts, idees... per tant augmenta el seu 

protagonisme. Tots aquests aspectes són els que atrauen la població 

adolescent cap a l’ús de les xarxes socials digitals.  

 

Pensem que una manera de motivar a l’alumnat per a l’adquisició d’un 

aprenentatge significatiu és apropant-nos a aquelles coses que els atrauen i 

que poden donar lloc a espais educatius, i aquest és el cas de les xarxes 

socials. La seua aplicació com una eina educativa pot augmentar la seua 

                                                 
3 L’edat mínima permesa per a l’accés a les xarxes socials és de 14 anys. 
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motivació per aprendre, ja que és un entorn conegut i proper per als 

adolescents. 

 

2.3 Xarxes socials a l’aula de secundària 

 

Les xarxes socials tenen un gran potencial comunicatiu, però també 

informacional i creatiu. Són un espai d’interacció molt adequat per al treball 

cooperatiu per la seua capacitat d’emmagatzemar i compartir coneixement. De 

Haro (2010) afirma que són un mitjà idoni per a la creació de comunitats 

virtuals i grups d’aprenentatge per les seues característiques comunicatives, les 

nombroses formes d’interacció i la capacitat que ofereixen per crear diferents i 

nombrosos objectes digitals. També considera que les xarxes socials són útils 

com a espai de formació per al professorat, on es poden compartir dubtes, 

experiències, inquietuds... amb altres professionals.  

 

Tal com defensa Domingo (2013) a partir d’ara, les xarxes socials són una eina 

pedagògica indispensable. Un recurs a l’abast de tots en el qual podem 

treballar aspectes tan importants com les competències bàsiques. 

 

Principalment la competència digital, que és clau per conéixer i aprendre a fer 

un bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, per fomentar la 

creació de continguts en l’espai digital, i per saber i aplicar les normes de 

seguretat i privacitat. Aspectes que es poden assolir utilitzant les xarxes socials 

com un recurs educatiu.  

 

Però també altres competències clau com les competències socials i cíviques, 

necessàries per a la integració en la realitat social actual, de la que les xarxes 

socials són un reflex. La competència d’aprendre a aprendre, perquè en aquest 

espai virtual és rellevant el protagonisme que adquireix el mateix individu, i que 

potència l’aprenentatge eficaç i autònom. Així com el sentit d’iniciativa i l’esperit 

emprenedor.  

 

Les xarxes socials també poden ajudar en l’adquisició de la competència en 

consciència i expressions culturals. Les manifestacions culturals i artístiques 
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disposen d’un espai de divulgació en les xarxes socials, pel que són un bon 

recurs per al desenvolupament d’aquesta destresa clau en l’alumnat. Un 

exemple és el ressorgiment de l’interés per la poesia, que troba un lloc de 

divulgació per als autors més joves en xarxes com Twitter, apropant-se de 

manera significativa al col·lectiu més jove. 

 

I per descomptat, la competència en comunicació lingüística, present i 

necessària en tota acció comunicativa. A les xarxes socials es desenvolupa 

una constant interacció entre usuaris, un lloc d’expressió pròpia i d’interacció 

amb altres mitjançant diferents formats i suports, on el llenguatge, la llengua, 

són factors clau per a la comprensió, interpretació i expressió d’idees, 

pensaments, opinions, conceptes... Com afirma Lara (2011): 

 

 En cierta medida, estas competencias están siendo ejercitadas de manera 

 informal fuera de los ámbitos de la escuela, puesto que buscar información, 

 conversar en sus grupos de interés y producir sus propios mensajes multimedia 

 son las prácticas habituales de los más jóvenes. Por tanto, nuestros alumnos 

 escriben y leen más que nunca, pero lo hacen en otros soportes que no son el 

 libro físico y mediante otros lenguajes que son más propios de la digitalidad. 

 (Lara, 2011, p. 40) 

 

És cert que aquest nou escenari en el qual es desenvolupa la tasca docent 

crea preocupació per la possible pèrdua d’algunes competències bàsiques: 

 

 Autores de relevancia dentro del mundo digital como Nicholas Carr se han 

 mostrado pesimistas ante las competencias que, a su juicio, se están perdiendo 

 por la utilización de las TIC. En concreto, Carr se refiere a la capacidad de leer 

 con profundidad y concentración textos de una considerable extensión. Su 

 observación coincide con el estudio realizado por la consultora Nielsen en 2008 

 donde se indica que los usuarios apenas continúan leyendo un texto en 

 pantalla más allá de las primeras 200 palabras. Efectivamente, ambas 

 interpretaciones confirman que se ha modificado la forma de leer y en 

 consecuencia también de escribir –probablemente más diversificada y 

 superficial– pero eso no quiere decir que se lea o se escriba menos que antes 

 de la irrupción de las TIC. (Lara, Zayas, Arrukero i Larequi, 2009, p.10) 
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Amb les xarxes, les pantalles d’ordinadors i dispositius mòbils apareixen noves 

formes de comunicació, per tant també s’adquireixen noves destreses per a 

llegir, escriure... noves formes de pensament i d’estructuració mental.  

 

La comunicació en xarxa es caracteritza per la presentació de continguts de 

forma fragmentada per la seua condició d’espai hipertextual que fa 

desaparéixer la linealitat. Aquesta condició implica un canvi en els hàbits de 

lectura, de recerca de la informació que es completa des de diferents fonts i 

plataformes i que permet intervindre en la creació i transformació dels 

continguts. A més permet l’ús de diferents llenguatges i formats de text, sonors, 

visuals, gràfics... Fernández, González i Pérez (2015) conclouen que: 

 

 Las redes sociales configuran una nueva forma de comunicación oral, escrita y 

 audivisual que debe estar presente en las aulas de lenguas. Se deben trabajar 

 con propósitos didácticos claros dentro de actividades con sentido y 

 funcionales para el alumnado, y evaluarse a partir de los correspondientes 

 indicadores de evaluación, para generar una mejora real en los usos 

 comunicativos. (Fernández, González i Pérez, 2015, p. 14) 

 

Cal treballar per una educació disruptiva4, per transformar els processos 

d’aprenentatge del model d’educació tradicional, que es troba obsolet, per 

afrontar les condicions de la nova societat digital.  

 

Hem de treballar en alternatives innovadores d’aprenentatge adequades a les 

condicions reals dels nous marcs comunicatius. Compartim la reflexió de 

Arruñada (2016) que diu:  

 

 Es evidente que las redes sociales son esenciales en la vida de los 

 adolescentes, a través de las cuales se relacionan e intercambian información 

 de diverso tipo, siendo esta información más significativa para ellos que 

 cualquier conocimiento abordado en sus clases. Entonces, ¿por qué no 

 aprovechar esta influencia en las aulas para el aprendizaje de los alumnos y 

 alumnas de secundaria? (Arruñada, 2016, p. 309) 

 

                                                 
4 Parlem d’educació disruptiva com una nova forma d’educació que treballa per la transformació del 
sistema educatiu tradicional. 
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2.3.1 Xarxes socials a l’aula de Llengua i Literatura 

 

Des de l’aula de llengua i literatura hem d’incorporar els nous paràmetres 

comunicatius a la didàctica, amb l’objectiu de l’alfabetització de l’alumnat per a 

la seua integració personal en la cultura digital. Les xarxes socials són un 

recurs més que podem utilitzar en l’aula per treballar l’ús de la llengua escrita, 

millorar la comprensió i l’expressió, així com l’ortografia. A més donen la 

possibilitat de reforçar valors fonamentals com la tolerància i el respecte. 

 

Aquest nou recurs augmenta la motivació dels alumnes perquè uneix l’atractiu 

que suposa l’ús de les xarxes socials amb les necessitats comunicatives de 

l’etapa adolescent.  

 

L’objectiu del professorat a l’aula és el de formar persones competents i 

integrades en la nova societat digital, pel que cal desenvolupar les 

competències clau adaptades a aquest nou paradigma social. Tal com 

comenten Rodríguez i Achugar (2015): 

 

 A l’aula de llengua i literatura, l’impacte de les xarxes socials s’observa en les 

 dificultats que plantegen avui en dia aspectes com ara la lectura de llarg alè –

 encara que el volum de les lectures variades i breus hagi augmentat – o la 

 comprensió lectora, menys complexa i crítica segons alguns estudis, o mostra 

 d’un nou tipus d’anàlisi, segons uns altres. Això, no obstant, és indubtable que 

 les xarxes socials obren les portes de l’aula a destinataris nous i obliguen a 

 reformular la noció de competència en comunicació lingüística. (Rodríguez i 

 Achugar. 2015, p. 7) 

 

Des de l’aula de llengua hem de treballar els continguts del currículum de 

secundària, i les xarxes socials són un recurs que cal tindre en compte per a 

adaptar les propostes didàctiques a la realitat de l’alumnat. A més, segons 

l’estudi de Tölke (2015) la interacció comunicativa que es produeix en les 

xarxes socials crea un espai molt interessant per a les llengües minoritàries, 

que pot afavorir la normalització lingüística i augmenta la divulgació i les 

possibilitats d’ús de la llengua. 



23 

Mitjançant les xarxes socials digitals podem treballar molts dels continguts 

generals i específics del currículum de secundària de Valencià, llengua i 

literatura. Des de l’espai que ofereixen podem crear tasques que afavorisquen 

l’assoliment d’algunes de les destreses bàsiques com són la lectura i 

l’escriptura.  

 

Des de les situacions comunicatives que es creen a les xarxes socials podem 

treballar la participació en debats i conversacions virtuals. Així com el foment 

de valors com solidaritat, tolerància o respecte, integrats al currículum de 

secundària. També podem fer servir aquest recurs per a fomentar el treball 

cooperatiu, i participar activament en les xarxes socials amb fins educatius 

mitjançant tasques col·laboratives i treball en grup. 

 

Ensenyar a fer un bon ús de les xarxes socials també ens ajuda a adquirir 

hàbits i conductes de protecció de la privacitat i fer front a les males pràctiques 

com el ciberassetjament, present en els continguts del currículum. Així com 

conéixer els drets d’autor i les llicències de comunicació. Analitzar el públic 

destinatari per adaptar el missatge en funció d’aquest, l’adequació textual i la 

promoció de l’ús no discriminatori del llenguatge.  

 

L’alumnat de hui sí que llig i escriu, però adaptant-se al context que l’envolta. 

Ara més que mai fan ús de la capacitat de síntesi per expressar-se a les xarxes 

socials, conten les seues vivències, inquietuds i reflexions utilitzant textos 

acompanyats d’imatges, vídeos, símbols... I lligen publicacions amb aquestes 

característiques. 

 

Per a ells les xarxes socials són font d’informació i coneixement i és important 

ensenyar a seleccionar de forma crítica els continguts valuosos i fiables. 

Apropar-les a l’àmbit educatiu els ajudarà a tindre una visió més critica i 

fonamentada sobre el flux d’informació constant que circula per les xarxes i es 

troba al seu abast, a saber seleccionar adequadament les fonts d’informació 

fiables i contrastades. 
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Aquest recurs ens serveix per a treballar lèxic, gramàtica i ortografia. També els 

continguts literaris mitjançant la divulgació de fragments de textos literaris, la 

creació de propis, com per exemple, microcontes, poemes o qualsevol format 

adequat a la creació de contingut a les xarxes socials. 

 

Per totes aquestes raons considerem que és positiu utilitzar les xarxes socials 

com a estratègia didàctica, i proposem l’ús d’aquest espai virtual com una font 

d’aprenentatge formal, especialment en l’aula de llengua i literatura, amb 

l’avantatge que ens permeten treballar de manera transversal els continguts. 

Compartim els arguments sobre l’ús de les xarxes socials de Fernández, 

González i Pérez (2015): 

 

 Cal plantejar un treball ordenat i sistemàtic al seu voltant a les aules de 

 llengües, que desenvolupi les competències comunicatives de l’alumnat, que 

 millori l’eficàcia i la qualitat de la interacció que s’hi produeix i que el faci 

 conscient de les implicacions que comporta utilitzar-les. D’altra banda, també 

 pot ser interessant utilitzar les xarxes socials com una estratègia didàctica i 

 com un mitjà per vehicular propostes innovadores de treball amb les llengües 

 que donin més sentit al fet d’utilitzar-les en els contextos educatius. 

 (Fernández, González i Pérez, 2015, p. 10) 

 

El seu ús ajuda a la creació de la comunitat educativa per la possibilitat de 

participació que dóna a tots els agents el seu caràcter obert i públic. Som 

conscients de la realitat dels centres educatius, que pateixen una manca 

d’infraestructura necessària, també del difícil accés dels alumnes a la xarxa en 

els centres, on està restringit l’accés a la connexió sense fil dels dispositius 

electrònics. 

 

Pensem que la inclusió de les xarxes socials en la pràctica docent suposa un 

esforç afegit del professorat per adaptar-se i considerem necessari l’accés del 

cos docent a la formació adequada i als mitjans necessaris per a poder 

implementar aquesta eina a les seues aules. 

 

2.3.2 Poesia a les xarxes socials 
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El sorgiment i generalització de l’ús de les xarxes socials ha suposat una 

transformació en la creació i divulgació literària, i concretament del gènere 

poètic. Molts autors joves troben un nou espai de comunicació on expressar la 

seua obra aconseguint aplegar a un públic lector que no troben en un altre lloc. 

La capacitat d’abast de les xarxes socials supera tots els altres mitjans de 

comunicació.  

 

Com ja hem comentat abans, els adolescents, i la població en general, llig i 

escriu més que mai. Pot ser que la qualitat de la lectura s’ha vist reduïda, però 

ha augmentat la quantitat de gent que llig, inclús gent que mai ha tingut hàbit 

lector. I considerem que, amb el temps, aquest creixement durà a una millora 

en la qualitat. Els comptes i perfils a les xarxes, com Twitter o Instagram, 

d’autors literaris tenen milers de seguidors, i molts d’ells són part de l’alumnat 

que trobem als centres.  

 

La població adolescent usuària habitual de les xarxes socials rep amb interés i 

curiositat les publicacions dels poetes, que han trobat un públic que els llig i 

augmenta la difusió de les seues creacions. Utilitzant un llenguatge més proper 

i amb temes que afecten directament a la joventut, la poesia s’ha fet un lloc en 

aquest col·lectiu, que a més de llegir també participa en la difusió, inclús 

animant-se a la creació. En definitiva, les xarxes socials han fet de la poesia un 

gènere més accessible5.  

 

A més de crear noves formes de llegir també han donat pas a noves formes 

d’escriure, pel que fa a les creacions literàries podem parlar de nous formats, 

com la micropoesia o el microrelat, molt habituals en xarxes com Twitter. 

 

Trobem algunes accions que es desenvolupen a les xarxes socials que ajuden 

a la divulgació de la poesia en català, com la iniciativa del portal lletrA de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC), plataforma especialitzada en literatura 

en català, per fer visible a la xarxa la poesia catalana. Aquesta acció coincideix 

amb la celebració del Dia Mundial de la Poesia i proposa la publicació en les 

                                                 
5 La poesía se reinventa en las redes. (3 de Juliol 2010). El País. Recuperat de: 
https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435344104_238749.html 
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xarxes socials de versos d’autors catalans agrupant-los amb les etiquetes 

#jollegeixo i #poesiacatalana. (Annex 1) 

 

2.3.3 Twitter com a recurs educatiu 

 

Twitter és una xarxa categoritzada com microbloggin, que permet enviar i 

publicar missatges o tuits6 de text breus amb una llargària màxima de 240 

caràcters, acompanyats d’imatges o vídeos. 

 

Els elements bàsics d’aquesta xarxa són: l’autor (@) que identifica el propietari 

del compte o perfil, l’etiqueta (#) que funciona com una identificació temàtica, 

que facilita el seguiment dels missatges categoritzats baix la mateixa etiqueta, i 

el retuit, que s’utilitza per a citar o re publicar les creacions d’altres usuaris i que 

simbolitza un reconeixement social. 

 

Twitter presenta alguns avantatges enfront d’altres xarxes socials per a 

treballar en les aules. Per una banda els perfils són públics, per la qual cosa no 

és necessari crear un compte personal per accedir a la xarxa, per tant és una 

xarxa no invasiva de la privacitat. A més no exigeix reciprocitat, és a dir, que no 

cal fer-se amic de ningú per poder llegir els seus missatges i participar de les 

converses virtuals. Cosa que la converteix en un espai de discussió molt 

interessant. 

 

Pensem que Twitter és una eina adequada per a treballar en l’aula de llengua i 

literatura. Com diu Peña (2012) té una gran potencialitat per a treballar la 

competència comunicativa, partint de la construcció d’un text limitat, que 

desenvolupa la capacitat de síntesi, fomenta l’escriptura creativa, la creació 

lèxica i semàntica i contribueix al desenvolupament de la competència digital. 

D’acord amb Lara (2011):  

 

 Twitter es un nuevo medio de comunicación que ha generado su propio código 

 comunicativo y unas pautas de interacción también específicas, como flujo 

                                                 
6 Tuit, traducció de la paraula en Anglés: Tweet, que fa referencia a l’acció de tuitar, publicar missatges a 
la xarxa Twitter. En català també es fa servir la denominació ‘piular’, que és la traducció del verb anglés 
tweet. Però en aquest treball farem servir tuit. 
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 constante de información, de pensamientos y de ideas. El uso de Twitter en el 

 aula cumple el doble objetivo de ejercitar tanto la competencia lingüística como 

 la competencia digital en un contexto real, puesto que requiere de un 

 entrenamiento sobre los códigos técnicos, funcionales y comunicativos de este 

 medio de relación social en línea que es hoy empleado por millones de 

 usuarios en todo el mundo. (Lara, 2011, p.39) 

 

2.3.4 Experiències educatives a l’aula de secundària 

 

La utilització de les xarxes socials com a recurs educatiu és molt innovadora, 

però hi ha projectes interessants que una part del professorat està 

implementant en les seues aules. 

 

Pinya i Salomó, et al. (2015) ens mostra alguns projectes i activitats amb 

xarxes socials. Un exemple és el taller: Tot queda a la Xarxa, implementat a 

l’aula d’anglés d’un centre públic de Barcelona, i que ha estat inclòs dins de 

l’àrea de llengua anglesa. Aquest naix d’una necessitat detectada de guiar i 

educar l’alumnat en l’ús de les xarxes socials. I amb ell es treballen de forma 

transversal els continguts del Pla d’Acció Tutorial, la competència digital i les 

competències de l’àrea de llengua anglesa. 

 

El taller forma part de la programació de l’assignatura d’anglés de 3r d’ESO. 

Prèvia autorització de les famílies, l’alumnat crea un compte personal a Twitter, 

en el qual, mitjançant les publicacions, s’ensenya als alumnes a fer un bon ús 

de la xarxa Twitter, gestionant de forma correcta la informació que es publica i 

tenint cura dels aspectes relacionats en la privacitat. Totes les intervencions 

són en anglés, es treballa l’expressió i la comprensió escrita, el vocabulari i la 

gramàtica, a més de tractar temes com el ciberassetjament que donen peu a 

crear debats a classe amb la consegüent pràctica de l’expressió oral. 

 

Rosario Peña, et al. (2012) també recull una experiència educativa amb Twitter 

amb alumnat de 1r i 2n d’ESO. Les activitats plantejades comencen amb la 

commemoració del dia de Sant Valentí, en què amb l’etiqueta 

#tehedichoquetequiero proposa la creació de textos poètics breus per treballar 

les figures literàries i el sentiment líric. L’alumnat ho compartirà a Twitter amb 
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l’etiqueta esmentada. L’objectiu és donar a conéixer a l’alumnat les noves 

formes de creació poètica. 

 

Una altra experiència educativa que volem destacar és la tertúlia literària en 

Twitter: Llegim i Piulem (@llegimipiulem). Un projecte en el qual, a partir de la 

selecció d’una obra escrita en català, es proposa la seua lectura per 

posteriorment convidar a la participació dels usuaris de la xarxa en una tertúlia 

sobre l’obra triada (Santacruz, 2015). L’autora destaca les possibilitats que 

ofereix la transposició a l’aula d’aquesta activitat per a treballar qüestions 

literàries tractades en l’assignatura durant el curs, considera que aquesta és 

una experiència de construcció de coneixement compartit que millora la 

formació literària.  

 

A l’assignatura Complements per a la formació disciplinària del Màster també 

vam realitzar una pràctica amb la xarxa Twitter. Un seminari obert per 

reflexionar i extraure conclusions a partir d’una lectura de l’autor Don Finkel. 

L’activitat consistia en, una vegada llegit el text, publicar tuits amb l’etiqueta 

#Finkel18, amb comentaris i reflexions sobre la lectura, per finalment extraure 

conclusions a classe sobre el que ens havia suggerit el text.  

 

Són moltes les possibilitats que ofereixen les xarxes socials per treballar 

diferents continguts i matèries. Aquesta és una eina amb grans possibilitats 

d’adaptació per poder treballar a les aules. 
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3. MARC METODOLÒGIC 

3.1 Tipus d’investigació 

 

Per a la realització del treball hem seguit el mètode d’investigació-acció, de 

caràcter qualitatiu, mitjançant la intervenció a l’aula basada en la investigació, 

amb l’objectiu de generar coneixement i comprensió d’una situació educativa i a 

l’hora generar propostes d’actuació.  

 

Procedirem a la recollida d’informació, per tal d’interpretar-la i analitzar-la. Amb 

la intenció de contribuir a la reflexió sobre la pràctica educativa i social, que té 

com a objectiu millorar, transformar i innovar (Sandín, 2003). 

 

En el cas objecte d’estudi se’ns planteja una divergència entre la realitat social i 

l’educativa que ens motiva cap a aquesta investigació. La realitat social de 

l’alumnat està immersa en el món digital, internet i les xarxes socials, que són 

part de la seua vida. Pel que fa a la realitat educativa, pensem que hi ha 

possibilitat d’una major adaptació dels mètodes i recursos amb l’aplicació de les 

TIC, mitjançant les quals podem apropar la tasca educativa al context social en 

el qual es desenvolupa l’alumnat. 

 

3.2 Objectius i hipòtesi 

 

L’objectiu principal d’aquesta investigació és analitzar les possibilitats i la 

integració de les xarxes socials, i més concretament Twitter, com a recurs 

didàctic a l’educació Secundària.  

 

A partir d’aquest objectiu principal, plantegem els següents objectius específics: 

 

- Avaluar l’actitud de l’alumnat davant la implementació de les xarxes socials 

com recurs didàctic a l’aula. 

 

- Investigar el coneixement i l’ús de les xarxes socials per part del professorat. 
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- Analitzar l’aplicació didàctica de Twitter en la matèria de Valencià. I avaluar 

els resultats de la seua aplicació pràctica en activitats a l’aula. 

 

Per al desenvolupament d’aquesta investigació partim de la hipòtesi que l’ús de 

les xarxes socials com a eina educativa és un recurs eficaç per a fomentar 

l’aprenentatge significatiu. De manera secundària aquesta investigació pretén 

demostrar: 

 

- La possibilitat d’utilització de Twitter per treballar els continguts de Llengua i 

Literatura de forma significativa i motivadora. 

 

- La utilització de les xarxes socials digitals a l’aula augmenta la motivació de 

l’alumnat. 

 

- La necessitat de formació del professorat en l’ús de xarxes socials com a 

recurs educatiu. 

 

3.3 Disseny i fases de la investigació 

 

Per tal de dur a terme aquesta investigació seguim els set passos que 

plantegen Penalva i Mateo (2006): 

  

 1) Plantejament del problema 

 2) Selecció del que s’observarà 

 3) L’entrada a la comunitat 

 4) El contacte quotidià 

 5) L’observació i el registre de la informació  

 6) La finalització de l’observació 

 7) L’anàlisi 

 (Penalva i Mateo, 2066, p.74) 

 

Atenent aquest esquema estructurem la nostra investigació en les fases 

d’observació, recerca bibliogràfica, pràctica a l’aula, enquestes i anàlisi. 
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Quant a l’observació la idea del treball naix a partir de les pràctiques en un 

institut de secundària de la ciutat de València. Fem observació directa per a la 

recollida d’informació a l’aula per tal de conéixer la pràctica docent habitual del 

professorat. És una observació participativa que “es basa en la interacció social 

entre l’observador i el grup o col·lectivitat a la qual s’observa” (Penalva i Mateo, 

2006, p. 75). 

 

Com a font d’investigació secundària utilitzem la recerca bibliogràfica, per a 

posar en context l’objecte d’aquest treball. Com afirmen Penalva i Mateo (2006) 

“en ciències socials, totes les dades i les informacions necessàries per al 

desenvolupament de la investigació que no són produïdes per l’investigador” (p. 

83) seran considerades fonts secundàries. En aquesta fase hem consultat 

documentació de fonts diverses com llibres, revistes i articles electrònics, així 

com fonts de dades estadístiques, barrejant la documentació escrita amb la 

recerca per internet. Mitjançant les quals hem trobat justificació teòrica per dur 

a terme la nostra investigació i a més ens ha permés conéixer nombrosos 

casos pràctics d’aplicació per part del professorat. 

 

Com part de la nostra observació participant fem una pràctica a l’aula, “per la 

qual l’observador entra en contacte amb els actors socials, els protagonistes de 

la situació objecte d’interés” (Penalva i Mateo, 2006, p. 77), mitjançant la 

interacció amb l’alumnat. 

 

Per tal de comprovar la hipòtesi plantejada fem una proposta didàctica per a 

implementar a l’aula de Valencià: Llengua i Literatura de 4t d’ESO. Es tracta 

d’una una activitat amb la xarxa social Twitter. 

 

Aquesta intervenció a l’aula naix a partir de la invitació que rep el departament 

de Valencià de l’institut per part del programa Plaerdemavida de l’emissora de 

ràdio Àpunt, per participar en una activitat col·laborativa amb altres centres 

educatius, que té com a objectiu la difusió de textos poètics preferiblement 

d’autors valencians. (Annex 2) 
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Mitjançant la xarxa Twitter el programa proposa als estudiants dels instituts que 

participen publicant textos de poesia valenciana, tots agrupats amb l’etiqueta 

#plaerdepoesia. 

 

Considerem adient la participació en aquesta activitat perquè tracta alguns dels 

punts inclosos en la programació del curs i dels continguts del currículum de la 

matèria, com llegir textos literaris representatius, identificar l’autor i les seues 

característiques, interpretar fragments i relacionar-los amb el gènere, el context 

històric, artístic i cultural. I concretament la introducció a la poesia de la 

postguerra i contemporània.  

 

Després de la posada en pràctica de l’activitat a l’aula hem considerat 

convenient la realització d’enquestes a docents i discents. Pensem que aquesta 

és “una tècnica de recollida de dades que pot fer un important servei a la 

investigació qualitativa” (Torres, 2004, p. 320). 

 

L’enquesta a l’alumnat és de format tradicional amb preguntes tancades i 

obertes. La del professorat és un formulari web també amb preguntes tancades 

i obertes. Les dos estan plantejades per poder extraure conclusions sobre les 

consideracions dels dos col·lectius respecte als objectius i hipòtesis 

plantejades. 

 

 Enquesta a l’alumnat (Annex 3): Després de la realització de la pràctica amb 

Twitter vàrem passar un qüestionari tradicional als alumnes de l’institut. Als 

de 4t d’ESO i també als de 3r, que no participaren en aquesta activitat, però 

amb els quals hem realitzat també una pràctica amb la xarxa social 

Instagram (Annex 4). Com que la nostra intenció és comprovar les 

possibilitats de la integració de les xarxes socials com un recurs didàctic en 

l’ensenyament a l’educació Secundària, hem considerat adequat incloure 

aquest col·lectiu en la realització de l’enquesta. El que es pretén en aquest 

qüestionari és conéixer els hàbits d’ús de l’alumnat respecte a les xarxes 

socials digitals i el seu punt de vista respecte a la utilització de les mateixes 

com eina d’aprenentatge a l’aula. 

 



33 

 Enquesta al professorat (Annex 5): Hem considerat important investigar 

sobre la pràctica docent amb xarxes socials, per la qual cosa hem plantejat 

un qüestionari, aquest en format digital, per fer un sondeig d’opinió del 

professorat i conéixer la seua opinió, interés i predisposició sobre la pràctica 

docent amb aquest recurs.  

 

L’última fase de la nostra investigació és l’anàlisi dels resultats de la intervenció 

educativa. Sobre la informació obtinguda amb la proposta didàctica i les 

enquestes pretenem comprovar la hipòtesi i la consecució dels objectius 

plantejats. 

 

3.4 Context i mostra 

 

Aquesta investigació ha estat planificada per a l’estudi de l’alumnat de 4t d’ESO 

d’un institut de secundària de la ciutat de València. Aquest centre té al voltant 

de 650 alumnes i disposa aproximadament de seixanta professores i 

professors. Compta amb 15 departaments didàctics, amb una AMPA, 

col·lectius culturals, activitats complementàries i extraescolars (Revista Esclat, 

escacs, astronomia, teatre, música i comunicació; el curs d’alemany, viatges de 

final de curs, l’assistència a obres teatrals; i les activitats esportives).  

 

Tots els cursos, el Consell Escolar decideix un tema interdisciplinari, activitat 

pedagògica de col·laboració interdisciplinària entorn d’un tema monogràfic que 

serà fil conductor per a articular les coordinacions d’Àrees, Departaments i 

Col·lectius Culturals i fomentar la relació entre els diferents estaments. El tema 

es treballarà durant tot el curs, marcant una part important de les activitats 

dutes a terme, que tenen la seua culminació amb unes jornades culturals 

celebrades en el mes d’abril.  

 

El centre funciona en règim d’aula-grup, però bastants classes (flexibles, 

desdoblaments, tallers, gimnàs, etc.) es fan en altres espais. L’institut està en 

projecte de condicionament de mitjans TIC, així algunes aules disposen 

d’ordinador i compten amb aula d’informàtica, però no és suficient per a cobrir 

les necessitats educatives del centre. Des de totes les aules i departaments és 
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possible accedir a Internet per cable, i des d’algunes també a través de wifi. A 

més hi ha tres aules amb pissarres digitals interactives. 

 

L’institut està situat en la zona perifèrica de València. El percentatge 

d'emigrants de fora de l'estat espanyol se situa al voltant del 20%. L’alumnat és 

majoritàriament castellanoparlant i escolaritzat en el Programa d’Incorporació 

Progressiva (PIP). 

 

Plantegem aquesta investigació amb el recolzament del departament de 

Valencià, que està format per un cap de departament i quatre professores.  

 

La mostra està formada per 55 alumnes de l’institut que estan cursant els 

nivells de 3r (17 alumnes) i 4t d’ESO (38 alumnes).  

 

I per altra banda per 68 docents que han participat en l’enquesta digital, 

procedents de diferents centres educatius i matèries, encara que la majoria 

d’ells realitzen la seua tasca docent a centres de secundària. Una mostra que 

considerem prou representativa per a poder extraure conclusions sobre 

l’objecte de la nostra investigació. 
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4. TWITTER A L’AULA DE LLENGUA I LITERATURA 

4.1 Proposta didàctica #Plaerdepoesia 

 

Durant les pràctiques a l’Institut el departament de valencià va rebre una 

invitació per participar en un programa especial dedicat a la poesia en les 

xarxes socials a l’espai Plaerdemavida d’Àpunt Ràdio.  

 

La proposta era fer tuits amb poemes o fragments de poemes mitjançant la 

xarxa Twitter des de les classes dels instituts que hi volgueren participar. 

També participaren en el programa com a convidats la poetessa Maria Josep 

Escrivà i el periodista i divulgador de poesia Francesc Piera. (Annex 6)  

 

L’emissió del programa d’una hora de duració era en directe, durant la qual es 

va parlar de poesia amb els convidats, es va fer entrevistes al professorat dels 

instituts participants, i es llegien els tuits publicats per l’alumnat. Per a agrupar 

tots els tuits usàrem l'etiqueta #PlaerdePoesia. (Annex 7) 

 

Consideràrem que era una oportunitat per posar en pràctica l’ús de les xarxes 

socials com a recurs per treballar els continguts de la matèria. Per la qual cosa 

vàrem proposar al departament la participació dels alumnes de 4t d’ESO.  

 

Aquesta pràctica es va realitzar en diferents sessions. Una prèvia a l’emissió en 

cada classe de quart, per explicar l’activitat i preparar els continguts, la sessió 

d’emissió del programa i una altra posterior: 

 

 1a sessió 

 

Per preparar l’activitat vam comentar a les classes la proposta i la invitació de 

l’emissora de ràdio. També preguntàrem a l’alumnat sobre el seu coneixement i 

ús de la xarxa Twitter. Una vegada explicada l’activitat organitzàrem les classes 

per grups de 4-6 persones per fer una recerca i tria de poemes amb els quals 

participarien en el programa.  
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Com que dins del context curricular del nivell trobem la poesia de postguerra i 

contemporània, vam convidar l’alumnat perquè se centraren en els autors i 

autores de l’època, encara que donàrem llibertat d’elecció. També vam 

preparar un recull de poemes per a aquells que els resultara més difícil la 

recerca. 

 

Per a aquesta pràctica els alumnes podien utilitzar els mòbils i buscar a la 

xarxa informació, encara que els indicàrem algunes pàgines web de consulta i 

anàvem supervisant la tria.  

 

Ajudàrem als grups a seleccionar els fragments, treballàrem amb alguns d’ells 

la comprensió dels poemes i també vam convidar a algunes alumnes a què 

participaren individualment publicant les seues pròpies creacions. 

 

 2a sessió 

 

Aquesta correspon al dia d’emissió. Els grups ja tenien preparats els poemes 

per a participar en el programa. La selecció va ser revisada, per una banda pel 

format de text de Twitter, que els donava una limitació d’espai de 240 caràcters, 

per la qual cosa molts havien de triar un fragment de poema, i per altra, fer 

revisió de la correcció ortogràfica. 

 

Per poder realitzar l’activitat demanàrem accés a la sala multiusos de l’institut 

on podíem reunir a gran part de l’alumnat. Es van agrupar les quatre classes de 

4t d’ESO en dos aules (Annex 8). I vam crear un compte de Twitter de l'institut 

on publicar els tuits preparats, de manera que l’alumnat no haguera de fer ús 

dels seus comptes personals (Annex 9). La publicació dels tuits va estar 

supervisada, ja que ho feien des de l’ordinador de la sala.  
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Figura 1. Mostra de les publicacions realitzades per l’alumnat en Twitter. 

 

Les aules estaven preparades amb altaveus connectats per què tots 

escoltarem l’emissió del programa en directe i projectàrem a la pantalla 

disponible a les aules la imatge del compte de Twitter per què pogueren fer un 

millor seguiment del programa.  

 

Totes les publicacions estaven agrupades amb l’etiqueta #Plaerdepoesia. Els 

grups anaven participant per torns, i per mantindre la seua atenció vam passar 

un qüestionari individual que havien de contestar sobre el contingut del 

programa. (Annex 10) 
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Hem de dir que en aquesta activitat va participar tot el professorat del 

departament, també el d’altres matèries, que ens van cedir el seu temps de 

classe perquè tots els alumnes de quart hi pogueren participar. També va 

participar part de l’alumnat d’altres nivells com 1r i 2n de batxillerat. (Annex 11) 

 

El programa va ser un èxit de participació amb 44 instituts de secundària i 2900 

tuits de poesia. L’etiqueta #plaerdepoesia va ser tendència en l’àmbit geogràfic 

de València durant el dia, és a dir, que va ser un dels temes principals de les 

converses a la xarxa Twitter, amb una gran quantitat de persones tuitant i 

comentant les publicacions amb aquesta etiqueta. (Annex 12) 

 

 3a sessió 

 

Per finalitzar plantejàrem una activitat complementària. Mantenint l’organització 

de grups realitzàrem una última tasca en la qual, a partir del poema triat per al 

programa de ràdio, havien de contextualitzar-lo, fent una redacció amb 

informació de l’autor i l’època, a més d’adjuntar el poema complet escrit. 

(Annex 13) 

 

Pel que fa a l’avaluació acordàrem amb les professores de 4t que aquesta 

pràctica comptaria un 10% de la nota trimestral de l’assignatura i proposàrem 

una rúbrica d’avaluació. (Annex 14) 

 

4.2 Estudi de l’ús de les xarxes socials en l’alumnat i el professorat 

 

Com ja hem esmentat abans, per tal de comprovar la viabilitat d’inclusió de les 

xarxes socials com un recurs educatiu més a l’aula, i després de dur a la 

pràctica la proposta didàctica amb Twitter, consideràrem important analitzar les 

opinions i punts de vista dels discents i docents front a aquesta possibilitat. I 

per tal de valorar les possibilitats i l’acceptació d’aquest innovador recurs, 

vàrem considerar adequada la utilització de les enquestes com un instrument 

per a la recollida de dades que ens permetia analitzar i mesurar la valoració 

dels principals agents implicats. 
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Durant l’última setmana de pràctiques en l’institut vam passar un qüestionari a 

55 alumnes de les classes de 3r i 4t d’ESO per conéixer el seu punt de vista 

sobre l’ús de les xarxes socials i l’aplicació com un recurs dins de l’aula.  

 

Després de realitzar la pràctica amb Twitter i de llegir les enquestes de 

l’alumnat hem considerat necessari conéixer també la valoració per part del 

professorat. Pensem que és imprescindible saber la seua opinió professional, el 

seu punt de vista sobre la posada en pràctica d’aquest recurs.  

 

Com les pràctiques ja estaven finalitzades pensàrem que era una bona opció 

crear un qüestionari virtual i demanar la col·laboració dels docents que tenim 

més a prop i els seus companys.  

 

Hem arreplegat un total de 68 enquestes, la majoria d’elles són de professorat 

de secundària. Entre les especialitats en què treballen hi ha 15 docents de 

valencià i 11 d’altres llengües com castellà, anglés i francés. La resta és 

variada, història, dibuix, informàtica, matemàtiques... 

 

4.3 Resultats 

 

A continuació exposarem els resultats obtinguts a partir de les enquestes a 

l’alumnat i al professorat, mitjançant les quals hem extret algunes de les 

conclusions més interessants de la nostra investigació. 

 

4.3.1 Enquesta a l’alumnat. 

 

Els resultats del qüestionari són que tots els enquestats disposen de telèfon 

mòbil amb accés a Internet i tots són usuaris de xarxes socials digitals. Les 

més utilitzades són Instagram, Youtube, Facebook i Twitter, com podem 

observar en la següent figura: 

     



40 

 
Figura 2. Xarxes socials més utilitzades. 

 

Destaquem les dades de temps diari dedicat a l’ús de les xarxes socials, per 

què més del 50 % dedica entre 1 i 3 hores diàries, i quasi el 40 % dedica més 

de 3 hores. 

 
Figura 3. Temps diari dedicat a l’ús de les xarxes socials. 

 

Quan preguntem per què utilitzen les xarxes el 90 % contesten que per a 

relacionar-se amb amics, i més del 75 % també per a informar-se, i el 35% 

manifesten utilitzar les xarxes socials per aprendre. Majoritàriament consideren 

que les xarxes socials influeixen d’alguna manera en les seues vides. 
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Pel que fa a les xarxes socials relacionades amb el centre d’estudis tots 

coneixen els perfils i comptes oficials de l’institut, però menys del 50% en són 

seguidors. 

 

La majoria afirmen haver utilitzat alguna vegada les xarxes socials per a 

activitats de classe. Hi destaca l’ús de Youtube, Twitter i Instagram. Les 

assignatures en les quals han treballat amb elles són: valencià, castellà, 

plàstica i música. Hem de dir també que la majoria fan referència a l’activitat de 

Twitter de la proposta didàctica d’aquesta investigació. 

  

Finalment, sobre què els sembla treballar en classe amb xarxes socials més del 

90 % tenen una actitud positiva. Consideren que és interessant per què és una 

eina que ells utilitzen habitualment, pensen que és una forma de modernitzar 

les pràctiques educatives, i els agrada la possibilitat de poder fer ús amb 

finalitats didàctiques.  

 

Afirmen que fan les classes més entretingudes i actives i ajuden a trencar la 

rutina. També parlen del fet que els dóna la possibilitat d’una millor 

comunicació amb els companys i els professors i els ajuda a fer un ús més 

adequat de les xarxes. (Annex 15) 

 

Sobre la qüestió de si pensen que les xarxes socials són realment un bon 

recurs per a l’aprenentatge, en general afirmen que sí. Consideren que aprenen 

més ràpidament per què tenen un millor accés a la informació i més fàcil. 

També comenten que és un recurs que millora la relació amb els companys i 

professors. Com a aspecte negatiu, algunes persones pensen que no tota la 

informació que trobem a les xarxes és fiable. (Annex 16) 

 

4..3. 2. Enquesta al professorat: 

 

Aquesta enquesta segueix el mateix model que la de l’alumnat, inclou 

preguntes amb respostes múltiples i preguntes amb respostes tancades 

(SI/NO) i obertes en les quals els enquestats havien de redactar una breu 

explicació justificant la resposta.  
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Figura 4. Nivell educatiu de docència. 

 

Més del 80 % confirmen que els centres on treballen disposen de perfils i 

comptes en xarxes socials. Hi destaca la presència en Facebook, Twitter i 

Youtube. En l’àmbit personal també són usuaris de xarxes, majoritàriament de 

Facebook amb un 45,6 %, seguit de Twitter i Instagram. Quan preguntem si fan 

ús d’elles, en l’àmbit professional, més de la meitat responen de forma 

afirmativa.  

 

 
Figura 5. Ús professional de les xarxes socials. 
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Els aspectes positius que destaquen de l’ús de les xarxes a la tasca docent són 

les possibilitats de comunicació amb els alumnes i la difusió d’informació. 

Pensen que ajuda al desenvolupament de la competència digital i que són 

necessàries en l’actualitat per què ens apropen als alumnes. Com a aspectes 

negatius destaquen els problemes de privacitat que poden generar tant al 

professorat com a l’alumnat. També manifesten no fer ús per falta de 

coneixements propis i de l’alumnat per fer un ús didàctic. (Annex 17) 

 

Així i tot més del 70 % considera d’utilitat l’aplicació de les xarxes socials en la 

pràctica docent. I més del 50 % ha fet ús d’alguna xarxa com a recurs educatiu 

a l’aula. La majoria ha utilitzat Youtube alguna vegada, i alguns Twitter, 

Facebook i Instagram. 

 

Quan preguntem si disposen als centres educatius dels mitjans per treballar 

amb xarxes socials, poc més del 50 % respon de forma positiva. I a la pregunta 

sobre si consideren que els docents tenen la formació necessària per a aplicar 

les xarxes socials com a recurs educatiu, més del 70% respon de forma 

negativa.  

 

 
Figura 6. Formació del professorat 

 

Però quan preguntem si pensen que les xarxes socials són un bon recurs per a 

treballar a l’aula el 69,1 % respon de forma afirmativa. I justifiquen la seua 

resposta dient que pensen que és una bona manera per connectar amb els 
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alumnes i apropar-se a ells i consideren que és un recurs que augmenta la 

motivació i resulta una bona eina de comunicació. (Annex 18). 
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5. CONCLUSIONS 

 

Per finalitzar la nostra investigació exposarem les conclusions a les quals hem 

arribat a partir dels objectius i les hipòtesis que es varem plantejar a l’inici del 

treball.  

 

El nostre objectiu principal era l’anàlisi de les possibilitats d’integració de les 

xarxes socials, i en concret de la xarxa Twitter com un recurs didàctic més a les 

aules de secundària. I després de posar en pràctica la nostra proposta 

didàctica hem comprovat la viabilitat d’aquesta eina per a treballar continguts a 

l’aula. Hem vist que l’aplicació de les xarxes socials com a recurs pedagògic 

ens permet treballar les competències bàsiques, així com els continguts del 

currículum de valencià, com ja hem comentat abans. 

 

També hem pogut comprovar l’actitud positiva i l’acceptació per part de 

l’alumnat de la utilització d’aquest recurs per a dur a terme activitats a classe, i 

també per part del professorat, tot i les mancances ja esmentades pel que fa 

als recursos disponibles manifesten estar oberts a l’ús de noves eines 

innovadores en la seua tasca docent. Amb la posada en pràctica de la nostra 

proposta didàctica hem demostrat la possibilitat de la implementació de la xarxa 

Twitter com un recurs vàlid per a l’aprenentatge dels continguts de llengua i 

literatura.  

 

Per tant concloem que la resposta a la hipòtesi plantejada sobre si l’ús de les 

xarxes socials és un recurs eficaç per a fomentar l’aprenentatge és afirmativa. 

Hem demostrat la possibilitat real d’introduir aquesta innovadora eina a la tasca 

docent, encara que no podem oblidar que hem trobat algunes dificultats, com la 

falta d’infraestructura als centres i la necessitat de formació al professorat per 

poder traure un bon rendiment als nous recursos que ofereixen les tecnologies 

de l’aprenentatge i el coneixement.  

 

També hem demostrat que la utilització de les xarxes socials digitals augmenta 

la motivació de l’alumnat, la qual cosa ajuda a l’assoliment de l’aprenentatge 

significatiu. 
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Som conscients que en el context educatiu actual no és fàcil l’aplicació de 

noves eines educatives. Els centres educatius encara estan en procés de 

transformació, els recursos digitals disponibles per a la tasca docent no són 

suficients i dificulten el treball del professorat mitjançant les TIC. L’accés a 

internet, indispensable per a la innovació educativa en l’era digital, es veu 

restringit per una banda, per la dificultat en l’accés a ordinadors, no totes les 

aules disposen d’ells, i per altra, per les limitacions en l’accés a la xarxa.  

 

Considerem que les prohibicions i restriccions no són una solució per a regular 

l’ús d’internet en educació. Perquè, aquestes limitacions no estan en 

concordança amb el context social i cultural actual. Pensem que aquestes 

mesures no poden tindre bons resultats, i que per a lluitar contra els 

inconvenients i dificultats que genera l’accés lliure i democràtic a tot el flux 

d’informació que circula per internet seria més significatiu prendre altres 

mesures, com incloure a l’àmbit educatiu continguts que ajuden a 

l’aprenentatge de l’ús correcte i productiu d’internet i les xarxes socials.  

 

Tal vegada caldria també la implicació dels centres de formació, innovació i 

recursos educatius (CEFIRE). Com hem comprovat a la nostra investigació, el 

professorat és conscient de la necessitat de formació cap a la innovació 

educativa. Pel que fa a les xarxes socials són conscients de la necessitat de 

regulació d’aquest potent mitjà de comunicació, però, també de la necessitat 

d’una major formació per poder fer front a aquesta nova situació 

socioeducativa. 

 

Per últim cal dir que la millora educativa passa per la innovació constant, el 

reciclatge i l’adaptació al context socioeducatiu real en què es situa l’alumnat, 

que és el centre del sistema educatiu. Considerem que els docents estan 

predisposats a treballar cap a aquesta adaptació, però per arribar a situar el 

context educatiu al mateix nivell que el social cal ajuda de les administracions, 

institucions, famílies i de tots els agents implicats en el sistema educatiu. 
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7. ANNEXOS 

Annex 1. Notícia de la celebració del Dia de la Poesia Catalana en Internet. 

 

 

 



 
 

 

Annex 2. Invitació d’Àpunt Ràdio a participar en el programa especial dedicat a 

la poesia a les xarxes socials de l’espai Plaerdemavida. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annex 3. Enquesta realitzada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO del l’institut. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

Annex 4. Activitat amb l’alumnat de 3r d’ESO amb la xarxa social Instagram. 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annex 5. Enquesta realitzada a docents en actiu a centres educatius 

valencians. 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annex 6. Article publicat a la Revista Digital del Llibre Valencià. 

 

 



 
 

Annex 7. Tuits publicats per l’alumnat de 4t d’ESO. 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annex 8. Imatges de l’activitat #Plaerdepoesia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annex 9. Compte de Twitter creat per a fer l’activitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annex 10. Qüestionari passat als alumnes durant l’emissió del programa. 

 

 

 

 

 



 
 

Annex 11. Article publicat a la revista Esclat. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annex 12. L’etiqueta #Plaerdepoesia és trending topic. 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Annex 13. Treball escrit complementari. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Annex 14. Rúbrica d’avaluació. 

 

CRITERIS Assolit (7,5-10) 
Mitjanament assolit 

(5-7,49) 

Poc assolit (0- 

4’99) 

Treball 

cooperatiu 

Participa activament i 

de forma compromesa 

en el treball en grup. 

 

Participa prou 

activament i de forma 

compromesa en el 

treball en grup. 

Participa poc o 

gens en el 

treball en grup. 

Competència 

en les TIC 

Utilitza correctament 

les eines TIC per a la 

recerca d’informació. 

 

Sap utilitzar prou 

correctament les eines 

TIC per a la recerca 

d’informació. 

No sap utilitzar 

les eines TIC per 

a la recerca 

d’informació. 

Ortografia 

Escriu correctament 

els textos. 

 

Escriu prou 

correctament els textos. 

Té moltes faltes 

d’ortografia. 

Actitud 

Té una actitud positiva 

i adequada. 

 

Té bona actitud i prou 

adequada. 

No té actitud 

positiva i 

adequada. 

Poesia 

Aplica els 

coneixements del 

gènere de forma 

correcta. 

 

Aplica suficientment els 

coneixements del 

gènere. 

No aplica 

correctament els 

coneixements 

del gènere. 

Xarxes Socials 

Ha fet un ús correcte i 

adequat a l’activitat de 

Twitter 

Ha fet un ús prou 

correcte i adequat a 

l’activitat de Twitter 

No ha fet un ús 

correcte i 

adequat a 

l’activitat de 

Twitter 

Presentació 

Presentació correcta 

del treball escrit. 

Presentació adequada 

del treball escrit. 

Presentació 

incorrecta del 

treball escrit. 

 

 

 

 

 



 
 

Annex 15. Respostes dels alumnes I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annex 16. Respostes dels alumnes II. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annex 17. Respostes del professorat I. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annex 18. Respostes del professorat II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 


