
INFORME D'ASPEPC·SPS SOBRE 
LES PISSARRES DIGITALS



La tecnologia és una eina i, segons com la utilitzem en treurem un 
rendiment elevat respecte a la inversió destinada, o bé pot donar-se 
el  cas  que  la  inversió  hagi  estat  un  fracàs  respecte  als  resultats 
obtinguts. Partint d´aquestes premisses, ASPEPC·SPS ha analitzat el 
procés de compra de pissarres digitals que estan duent a terme els 
centres docents de Catalunya en el marc del programa educat 1x1. 

En  primer  lloc  distingirem  entre  pissarra  digital  (PD)  i  pissarra 
digital interactiva(PDI). 

Una pissarra digital  no és res més que un  canó de videoprojecció 
connectat a un ordinador. Aquest videoprojector permet projectar en 
una pantalla o en una paret tot el que poguem mostrar en la pantalla 
de l´ordinador: videos,  textos, animacions, tutorials, etc. Entenem 
que aquest aparell és una bona inversió respecte als resultats que se 
n’obtenen, ja que un de gamma mitjana apte per a aquest ús té un 
cost aproximat d´uns 250-300 euros.

La  pràctica  totalitat  dels  professors  amb  qui  ASPEPC·SPS  ha 
contactat per a què en fessin una valoració han respost de manera 
positiva o molt positiva pel que fa a les possibilitats d´ús que ofereix. 
Només  hi  ha  hagut  una  crítica,  i  és  que  o  bé  es  treballa  amb 
videoprojector  o  no  s´hi  treballa,  és  a  dir,  que  si  es  preparen 
materials  i  s’organitzen  els  recursos  per  a  ser  utilitzats  amb  el 
videoprojector, aquest ha d´estar disponible sempre. 

Aquest  fet  és  totalment  lògic  perquè  les  classes  no  es  fan  de  la 
mateixa manera si  es  disposa  o  no d´aquest  aparell  (hom no pot 
passar un video si no hi ha l´aparell a l´abast). 

Es  dóna  el  cas  que  en  molts  centres,  davant  la  impossibilitat 
econòmica de dotar cada aula d´un PC i  un videoprojector,   s´ha 
adoptat la solució que sembla menys perjudicial, que és la de dotar 
una aula de cada nivell  (una de 1r d’ESO, una de 2n ...)  amb un 
d’aquests equips.  

Però,  aquesta  solució  aparentment  bona  no  ho  és  tant  per  una 
senzilla raó: resulta que el professorat que imparteix les classes en 
un  nivell determinat (4t d’ESO, per exemple) té el videoprojector a 
la seva disposició només en un dels grups i, si  hi ha tres grups de 4t 
d’ESO,  els professors només podran utilitzar el videoprojector quan 
estiguin a l’aula on s´ha instal.lat l’aparell. 

Molts professors, davant d’aquesta dificultat, acaben per descartar-
ne l´ús habitual perquè quan el necessiten no el tenen -en tot cas, se
´n fa un ús esporàdic i puntual, com passava i encara passa amb l
´aula de video-. Per tant, sembla prou evident que si es vol treure un 



bon  rendiment  de  la  inversió  econòmica  que  representa  el 
videoprojector,  aquest  ha  d´estar  instal.lat  en  totes  les  aules,  no 
només en algunes.

Tornant al que dèiem a l´inici, cal definir el terme PDI. Una PDI o 
pissarra digital  interactiva  no és altra cosa que un videoprojector 
que incorpora dos  elements addicionals. Aquests elements són un 
lector de raigs infraroigs, sovint muntat en el propi projector, i un 
emissor de raigs infraroigs en forma de llapis independent. 

Podríem dir  que aquest  mecanisme té  una  gran  similitud  amb el 
comandament a distància del televisor, ja que el comandament seria 
equivalent al llapis d´infrarojos, i el captador que porta incorporat el 
televisor i que rep la informació que emetem quan canviem de canal 
vindria  a  ser   el  receptor  que porta  incorporat  el  videoprojector. 
Encara que tots dos sistemes treballin amb raigs infraroigs no són 
exactament  el  mateix  l’un  que  l´altre,  però  aquesta  comparació 
serveix  per a fer- se una idea de quina és la tecnologia que hi ha al 
darrera d´unes sigles tan pomposes com les de la PDI. 

La utilitat afegida que proporciona tal giny és que quan ens posem 
davant la pissarra o paret on es projecta la imatge i movem el llapis 
per damunt de la imatge projectada, el projector, gràcies al captador 
d´infraroigs, detecta on és exactament el llapis i, amb els programes 
adequats,  és capaç de transmetre  les ordres que se li  donen del 
llapis a l´ordinador. 

És per això que, escrivint amb aquest llapis a la paret, l´ordinador, a 
través del projector, transforma el moviment que generem en lletres 
o dibuixos que són projectats a temps real sobre la pantalla o paret 
sobre  la  qual  estem  movent  la  mà.  També  podem tancar  i  obrir 
documents  i  programes  actuant  damunt  la  pestanya  adequada 
perquè en aquest cas el llapis actua de manera idèntica a un ratolí 
sense fils, però en comptes de tenir-lo damunt la taula el podem fer 
anar sobre la superficie de projecció. Val a dir que un canó apte per 
a PDI val uns 2800 euros (l´ordinador a part, igual que amb la PD).
 
La  valoració  que  fa  ASPEPC·SPS  d´aquesta  innovació,  al 
contrari que amb la PD, és que representa un malbaratament 
de recursos. El raonament és el següent: amb el que costa una  PDI 
per a una sola aula podem equipar unes  8 o 9 aules amb PD, que és 
un canó de projeció normal i corrent. Pel que fa a la funcionalitat,  és 
veritat que hom pot estar dret amb el llapis d´infraroigs a la mà i 
segurament  això pot ser molt  còmode;  però la  realitat  és que la 
desmesurada inversió no comporta cap avantatge significatiu que la 
justifiqui.  Malgrat  aquesta  evidència,  el  Departament  d´Educació 
estipula  que  cal  comprar  aquestes  costoses  pissarres  (la 
documentació que acompanya  la dotació econòmica que envia als 



centres especifica que cal comprar PDI i, també n´especifica el cost: 
2800 euros per pissarra).

Entenem que aquesta dèria per gastar en tecnologia,  costi  el  que 
costi i se´n tregui el rendiment que se´n tregui, que últimament ve 
aplicant  el  Departament  d´Educació  no  fa  més  que  escurar  unes 
arques  públiques  que  ja  estan  prou  malmeses,  i  fer  que  el 
professorat percebi més clarament la impunitat amb què actua una 
Administració   que  administra  poc  i  que  fa  despeses  inútils  que 
ratllen la obscenitat mentre es dedica a retallar els seus sous, els 
dels propis professors.

Ara podriem dir que som a la primera  part de la nostra crítica, que 
és la més suau, però per a poder fonamentar la segona part cal que 
expliquem abans una novetat enginyosa: les PDI de baix cost.

LA  NOVETAT  ENGINYOSA  O  PISSARRA  DIGITAL  DE  BAIX 
COST.

L´investigador americà Johny Lee, gràcies als seus coneixements 
i,  segurament,  aplicant  el  sentit  comú  (tan  poc  comú  en 
departaments  com el que tots nosaltres sofrim a diari), va adonar-se 
que la funció que realitza una PDI respecte a una PD no compensa el 
cost econòmic que suposa la seva compra.
 
D´altra banda, va adonar-se que la tecnologia en què es fonamenta, 
la  dels  emissors  i  receptors  d´infraroigs,  és  present  en  multitud 
d'altres aparells de cost molt menor. El senyor Lee va pensar en una 
solució més econòmica per a obtenir-ne el mateix resultat i la 
va trobar. 

Aquesta  sol.lució  (el  seu  video  està  disponible  a  l´adreça 
http://johnnylee.net/projects/wii/),  que  estan  adoptant  molts 
professors i professores,  consisteix a convertir un videoprojector 
-que costa 250 euros- en un videoprojector interactiu -que comprat 
costaria 2800 euros- per un  cost de només 50 euros. 

Aquesta  transformació  és  possible  gràcies  a  la  compra  d´un 
comandament  de la  videoconsola  wii,  que costa  uns  38 euros,  un 
bluetooth usb que costa uns 8 euros i els 4 euros restants són per a 
comprar una pila,  uns centímetres de cable,  un led infraroig i  un 
interruptor   que,  degudament  muntats  dins  la  carcassa  d´un 
retolador permanent, conformaran el llapis emissor d´infraroigs. 

El funcionament és simple: es fixa el comandamenrt de la wii vora el 
videoprojector,  es  connecta  a  l´ordinador  a través  del  bluetooth i 
amb el  llapis  de  construcció  pròpia  actuem sobre  la  paret  on  es 
projecta la imatge. 

http://johnnylee.net/projects/wii/


Tots els moviments que fem amb la mà són captats pel comandament 
de la  wii,  que envia les dades a l´ordinador,  i  aquest  executa les 
ordres que li anem donant a l´ensems que projecta el que té a la seva 
pantalla a la paret de projecció mitjançant el videoprojector. És a dir, 
tenim exactament la mateixa funcionalitat amb un videoprojector de 
250 euros més 50 euros del comandament de la wii i el bluetooth que 
amb un projector PDI de 2800 euros. 

A més existeix, ja, un repositori de programari lliure compatible con 
el desenvolupament d'aquesta solució. Així mateix, el mateix equip 
de  Linkat podria  afegir  el  programari  necessari  i  facilitar  la 
instal·lació  i  configuració  d'aquest  Kit als  centres  que  ho 
demanessin.

Cal tenir molt present que s´estan comprant, tant a instituts  com a 
escoles  de  primària,  quantitats  enormes  de  PDI  a  2800  euros  la 
unitat.

Arribats aquí ens preguntem: com pot ser que els suposats experts 
innovadors  del  Departament  d´Educació  no  s´hagin  dignat  a 
recomanar  als  centres  que  adoptin  aquesta  sol.lució?  que  potser 
interessa a algun  capitost del Departament que els centres optin per 
la solució més cara? o potser és que els meravellosos i innovadors 
experts de Via Augusta ni tan sols saben quines són les necessitats 
reals i les prioritats de les aules que fa tants anys que no trepitgen? 

Des  d´ASPEPC·SPS,  davant  d'aquest  malbaratament  de  recursos 
públics,  no ens podem estar de dir a tots  els  qui,  en els  centres, 
tinguin responsabilitats en la compra de les pissarres digitals, que 
pensin seriosament en l'opció de destinar la totalitat dels recursos 
econòmics que el Departament els assigna per a la compra de PDI a 
comprar videoprojectors (PD) i transformar-los en PDI aplicant, per 
exemple, la solució difosa pel professor Lee.

Cal tenir present que la dificultat tècnica d´aquesta implementació 
no supera la de qualsevol pràctica de l´assignatura de Tecnologia a 
3r d’ESO. D´aquesta manera, cada centre podrà dotar totes les seves 
aules  amb  un  videoprojector,  que  alhora  serà  PDI,  gastant  els 
mateixos diners públics que el Departament assigna per dotar només 
una de cada vuit aules.

Com a sindicat d´ensenyament no comprenem com el Departament 
d'Educació,  dirigit  per  un  conseller  que  diu  que  té  estudis 
d'economia, administra de manera tan nefasta els diners de tots els 
contribuents. 

ANNEX



Llistat  de webs d´interès  per a la  completa implementació  de les 
pissarres de baix cost:

Web de Jonhny Lee

http://johnnylee.net

Web molt clara. Facilita informació molt completa i molts recursos 
per a utilitzar, a més d´una adreça d´e-mail per a resoldre possibles 
incidències.

http://www.tizadigital.es/

Web que dóna els punters fets

http://www.wiiteachers.com/

Departament  d´Educació  Àrea  TIC  Lleida.  Al  punt  4  d´aquest 
document s´explica la pissarra de baix cost. 

http://phobos.xtec.cat/tic-lle/carpetausuaris/file/pdi.pdf

Més webs 

http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2010/04/29/pissarra-
digital-low-cost/

Informació  del  Ministeri  d´Educació.  Multitud  d´enllaços  i 
programes per a ser utilitzats amb PDI.

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/equipamiento-
tecnologico/aulas-digitales/915-monografico-pizarras-digitales-
primera-parte

Departament Educació. Servei Educatiu Baix Llobregat 6. Document 
on  s´intenta justificar la compra de pissarres cares.

http://www.reporteducacio.cat/?p=628

En canvi a SSTT Tarragona la recomanen

http://blocs.xtec.cat/areatictar/2008/05/10/pdi-de-baix-cost/
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