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Contacte: 

Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill 

(Tel. 620 587 300) 

Barcelona, 22/09/2014 

 

La UNESCO presenta l’informe internacional sobre les polítiques 

d’aprenentatge mòbil 

Com incorporar els dispositius mòbils a l'aprenentatge a Catalunya? 

Com fer que l'aprenentatge mòbil sigui una eina adequada per a l'aprenentatge personalitzat? Qui genera els 

continguts? Els centres de capacitació de docents haurien d'incorporar l'aprenentatge mòbil en els seus 

programes i plans d'estudi? L'alumnat se sent més motivat amb la possibilitat d'aprendre en qualsevol 

moment i lloc? Pot servir com a eina de suport al fracàs escolar i l'abandonament prematur? Quin és l'impacte 

dels mòbils en l’aprenentatge al llarg de la vida? 

Dimarts 23 de setembre de 2014 a les 18.30 h, al CaixaForum (av. Ferrer i Guàrdia, 6-8), la Fundació Jaume 

Bofill, el Centre UNESCO de Catalunya i la iniciativa mSchools us convida a la presentació de l’informe 

"Directrius de la UNESCO per a les polítiques d’aprenentatge mòbil" (UNESCO Policy Guidelines for Mobile 

Learning), en una conferència oberta al públic. David Atchoarena, director de la Divisió de Desenvolupament 

del Professorat i Educació Superior de la UNESCO explicarà detalladament les polítiques d’aprenentatge mòbil 

que aquesta organització internacional ha definit amb l’objectiu que serveixin de marc de treball pels 

diferents països membres. 
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Per aprofundir sobre l’aprenentatge mòbil en el context català, Mercè Gisbert, coordinadora del 

Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia i del Departament de Pedagogia de la Universitat 

Rovira i Virgili, abordarà les estratègies i accions que es podrien desenvolupar a Catalunya per 

donar resposta a escenaris d'aprenentatge més rics i que portin a l’èxit educatiu. Per altre banda, 

Albert Forn, Director Associat del Mobile World Capital, explicarà la seva experiència en la creació 

del programa mSchools, una iniciativa pionera a nivell mundial. 

El repte d’aprendre en qualsevol moment i en qualsevol lloc 

Als països desenvolupats, 4 de cada 5 persones posseeixen i utilitzen un telèfon mòbil. Aquests i 

altres dispositius, com ara les tauletes electròniques, s'han convertit en una atractiva eina 

educativa. Lluny de ser una possibilitat teòrica, l'aprenentatge mòbil és una realitat tangible arreu 

del món i també a Catalunya. 

Però, que entenem per aprenentatge mòbil? L’aprenentatge mòbil és aquell que comporta la utilit-

zació de mitjans i de recursos tecnològics mòbils per a facilitar l’aprenentatge en qualsevol mo-

ment i en qualsevol lloc perquè ens permet: accedir a recursos pedagògics, crear i compartir con-

tinguts, facilitar els processos de comunicació i generar veritables xarxes formatives on els centres 

escolars només en són una part. No obstant això, tenen una funció fonamental, ja que constituei-

xen l’espai educatiu que ha d’ajudar a l’estudiantat a vertebrar el processos mentals per a 

l’aprenentatge. 

 

Actualment, aquests processos no es poden deslliurar de la tecnologia que avança i canvia a gran 

velocitat, que cada vegada és més portable i que, a més, ens permet estar connectats de manera 

permanent. Però, com fer per que la tecnologia mòbil sigui una eina que ens permeti realment una 

personalització de l’aprenentatge de qualitat?  

 

Davant d'aquest i molts altres interrogants, la comunitat internacional representada per la UNESCO 

ha definit unes polítiques d'aprenentatge mòbil que volen servir com un marc de treball pels dife-

rents països membres i que tenim el privilegi de presentar per primera vegada a Catalunya.  

 
Participants: 

 

David Atchoarena, director de la Divisió de Desenvolupament del Professorat i Educació Superior a 

la UNESCO. 

 

Mercè Gisbert, coordinadora del Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia i del Departament de 

Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. 

Albert Forn, director Associat, Mobile World Capital i responsable de mSchools. 
 

Modera: Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya. 
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Hi haurà servei de traducció simultània al català i a l'anglès.  
 

La presentació es podrà seguir en directe o en streaming i també a través de Twitter 
@FundacioBofill, #mLearningCat  

 

 

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=26
https://twitter.com/FundacioBofill
https://twitter.com/search?q=%23perspectivesbofill&src=typd&f=realtime

