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Ja fa uns anys que les diferents Comunitats Autònomes han implantat el

programa anomenat Escola 2.0. El seu desenvolupament i implantació ha estat

divers,  els  resultats  del  mateix  que  són  diferents  segons  les  fonts  que  es

consultin perquè van des del més absolut fracàs a altres resultats francament

diferents i exitosos. 

Pens que s’està desenvolupament un model de maduresa de centre TIC,

un programa de qualitat en Tecnologies de la Informació i la Comunicació que

demana  el  centre  i  s’ha  de  comprometre  a  realitzar  i  justificar  una  sèrie

d’actuacions. En el disseny de l’Escola 2.0. hi ha punts forts i dèbils, encerts i

errades que amb tota probabilitat haurà causat una sèrie de debats. 

Cercant informació sobre l’Escola 2.0. he vist  que no va començar el

2009 amb el decret d’implantació del Ministeri d’Educació. Va començar molt

abans quan el mateix professorat es va posar a investigar com introduir les TIC

a  les  aules  de  manera  funcional,  amb  pocs  recursos  digitals  i  amb  molta

creativitat  i  imaginació.  Va néixer  amb l’assimilació  de la  Web 2.0.,  que en

definitiva és una nova actitud d’estar a la xarxa i ús d’Internet.  El programa

Escola 2.0. no depèn de les polítiques que desenvolupi un determinat govern,

tot i que les polítiques favorables ajuden molt, però s’ha de tenir en compte que

es fa necessari avançar en l’ensenyança de metodologies participatives entre el

professorat  i  els  alumnes,  donant  el  protagonisme  a  aquests  per  a  que

desenvolupin  estratègies  en  la  línia  d’aprendre  a  aprendre,  en  una  escola

inclusiva i comprensiva amb les diferències. 

És evident que l’Escola 2.0. no ha acabat a dia d’avui i continuem veient

com va avançant cada dia i millorant el currículum escolar dels alumnes. Està

provocant  l’arribada  massiva  de  tecnologies  a  les  aules  (disponibilitat

d’ordinadors tant pel docent com a l’alumnat entre altres coses). No obstant
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això,  els  materials  didàctics  tradicionals  (com  són  els  llibres  de  text  i  les

pissarres) segueixen sent els recursos més emprats a les aules  Escola 2.0.,

malgrat l’abundància de la tecnologia digital. 
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