
En una escala del 0 al 10, com creus que va ser la teva experiència estudiantil 

Durant el confinament, quines dificultats et van afectar més?

En quines assignatures vas tenir  la sensació 

Creus que el teu rendiment acadèmic ha tingut algun canvi durant aquest curs 20-21

amb l'ensenyament a distància?

durant el confinament?

que vas aprendre menys?

 

Els inconvenients són:

S'han elaborat unes enquestes dirigides a estudiants d' ESO i Batxillerat

de diferents instituts de la ciutat de Balaguer per a saber diverses

opinions i sensacions d'aquests a l'hora de seguir l'estudi de manera

telemàtica. Vam utilitzar l'eina de formularis de Google.  En total han

estat 127 les respostes obtingudes. L'enquesta constava de 4

preguntes.

AUTONOMIA ÚS DE NOVES
TECNOLOGIES

COOPERATIVITAT DESPLAÇAMENT
NUL

RESULTATS

De la primera pregunta concluïm que la majoria van viure una experiència neutral,

mentre  que una minoria van tenir una experiència molt dolenta, o, per contra, una

experiència molt bona.

De la segona concluïm que les dificultats més notables van ser el fet de perdre's més

amb les classes virtuals i no poder mantenir la concentració d'igual manera, no poder

socialitzar físicament amb els seus companys i professor, i el seu nou ambient de treball.

De la tercera concluïm que les assignatures que més costen digitalitzar són aquelles que

requiereixen més pràctica, com matemàtiques o física.

De la quarta conluïm que el rendiment acadèmic dels alumnes ha empitjorat més que ha

millorat, tot i que tampoc a gran escala. 

CONCLUSIONS

METODOLOGIA UTILITZADA 

WEBGRAFIA

ENSENYAMENT A
DISTÀNCIA

LA NUL·LA
SOCIALITZACIÓ

ORGANITZACIÓ LES DISTRACCIONS

Els avantatges d'una educació a distància són: 

L'HÍBRID COM A NOU
MODEL D'EDUCACIÓ?
ALUMNA: PAULA BUENDÍA LARA              INSTITUT ALMATÀ
TUTORA: ROSA PLANA TRULLOLS            CURS 2020-2021

         

HIPÒTESI  
La hipòtesi  d 'aquesta rece rca és que si  e l  s istema educatiu  híbr id  ha estat
ben rebut  per  par t  dels  estudiants.  Jo crec que és un primer pas cap a  un
nou món amb diferents metodologies per  aprendre.  Anem a veure què en
pensen els  a l umnes.

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
Amb la Covid-19 s'ha transformat totalment l'educació, ja que aquesta ha passat de ser presencial a
ser telemàtica o híbrida.

 
 

Segons l'ECLAC de les Nacions Unides, en el camp de l’educació la pandèmia ha comportat el tancament

massiu d’activitats presencials d’institucions educatives a més de 190 països per evitar la propagació del

virus i mitigar-ne l’impacte.

Les eines per poder estudiar van ser diferents, vam passar del paper i bolígraf a pantalla i ordinador. Es va

organitzar un seguit de classes programades amb videoconferència entre alumnes i professors.

Algunes d'aquestes eines van estar:

CLASSROOMMOODLE
 

Pel que fa a la nostra hipòtesi, defensant una educació a distància per a l'educació del

futur, hem arribat a la conclusió que, tot i que aquesta educació a distància ha estat una

bona aliada per combatre l'emergència sanitària que estem patint avui dia, no seria la

millor opció per l'educació del futur.

IES Sant Agustí. Quin futur, avantatges i desavantatges té l'educació a distància?

Link:https://sites.google.com/site/leradinternetileducacio20/quin-futur-avantatges-

i-desavantatges-te-l-educacio-2-0

Economic Commission for Latin  America and the Caribbean: Education in time of

COVID-19 .                                                                                                                  

        Link: https://www.cepal.org/en/publications/45905-education-time-covid-19
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