
 
 
 
 
Veu dels joves/ Grup de discussió sobre l’aprenentatge 
 
Part 1-Situació actual i experiència en la "escola tradicional" 

La percepció de les parts positives i les debilitats de l’educació en l’actualitat 
 
1) Com et sents estudiant aquí? 
2) T'agrada ser un estudiant, t'agrada el que estàs fent? 
3) Com et sents a la classe?. Què em penses de com us ensenyen les matèries? 
 
Què / com t'agrada aprendre coses 
4) Quin tipus d '"aprenentatge" assignatura no t'agrada, quin tipus no t'agrada? Per 
què? 
5) Quin tipus d'activitats a l'escola t'agrada més? 
6) Quin creus que ets bo i no tan bo? 
7) Hi ha coses que realment t'agraden i que ets bo fent allò però no ho pots fer a 
l’escola?. Quines coses? 
 
L'ús actual i l'ús desitjat / potencial / coneixement de les eines digitals o els mitjans de 
comunicació 
8) T'agrada l'ús d'ordinadors, telèfons mòbils, internet i coses per l'estil? 
9) Què feu servir d’aquestes coses? 
10) Com les feu servir? 
11) T'agradaria utilitzar més la tecnologia a l'escola, i per a què? 
12) T'agradaria aprendre més sobre els programes d'ordinador, animació de vídeo, o 
aquest tipus de coses? Per què? 
 
Part 2 - Més enllà de la "escola tradicional" punt de vista 

Aprendre en altres llocs i aprendre d'una altra manera 
 
13) Creus que estan aprenent res fora de l'escola? 
14) (en cas de resposta negativa) Creus que podria aprendre alguna cosa si 
fora de l’escola? 
15) Pots pensar en altres maneres d'aprendre coses? 
16) Si poguessis triar, com t'agradaria treballar a l'escola? 
17) Com faríeu que fos interessant?  
18) T'agradaria participar en aquest tipus de projectes, igual que treballar més amb 
ordinadors, multimèdia, etc? Per què? 
19) T’agradaria treballar més amb els ordinadors, vídeo, animació, etc després de 
l'escola? Quin tipus de coses? On? 
20) Si no existissin els mestres com creus que es podria aprendre a l’escola? 
21) T'agradaria tractar d'organitzar les coses a l'escola sense un "mestre"? 
 
 
23) Vols parlar més sobre tot això més tard? Com ho podem fer?  
24) T'agradaria descriure el que heu dit amb algun tipus de TIC?  
 


