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Conclusions del GT 3 
“Competències digitals, 

Formació col·laborativa i 
sostenibilitat”

1 Conclusions publicades al Twitter
A continuació posem les conclusions que hem publicat al Twitter (totes amb la hashtag 
#ticipreso). Per a cada apartat, també vam afegir-hi les hashtags #app1, #app2 o #app3.

1.1 perquè les TIC i Internet en el nostre àmbit? (#app1):
TIC necessàries al nostre àmbit

Eina de treball. Trencar l’escletxa digital Element de motivació per als interns. Les TIC 
són un dret

Les TIC són una realitat de funcionament social, d’aprenentatge, coneixements. Un 
vincle amb el món.

Hauria d’haver límits o matisos en l’ús de les TIC (no indiscriminat sinó amb molt de 
criteri)

Les TIC no és només Internet.

Sostenibilitat: és positiu utilitzar ordinadors recuperats

Programari lliure: un inconvenient per incompatibilitat. Alguns programes només estan 
per Windows. 

Programari lliure: manca formació per saber-lo utilitzar.

1.2 Respecte les experiències actuals i futures: quins usos s’estan fent? 
Quins usos es poden fer? Es poden vincular programes, currículums, 
itineraris, continguts? (QUÈ) (#app2):

Incloure les TIC en diversos tipus d’activitats, no només de formació directa en TIC

Utilitzar les TIC vol dir canviar la forma o metodologia de transmetre el coneixement

Sense Internet és molt laboriós seguir cursos a plataformes en línia (UOC, Moodle…)

1.3 Respecte l'accés a Internet: Quins riscos/oportunitats cal tenir en 
compte i aprofitar? Quins models d’accés s’han d’incorporar? Amb 
quines eines de control? (COM) (#app3):

Model intranet només: molt segur, molt restrictiu, molta feina de mantenir contingut

Model llista blanca: una utopia i insegura. Requereix una actualització.

Model llista negra: dificultat per individualitzar criteris de navegació. Control de 
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comunicacions. Accés a webs mitjançant enllaços.

Model sense restriccions: 

Control no és el mateix que restricció.

Model de “contracte de bon ús”

Massa restricció potser és perquè no es fa una bona pedagogia?

Els centres tenen polítiques molt diferenciades 

2 Valoració d'Andròmines del debat sorgit
Els punts tractats requereixen un debat molt més profund i llarg per tal de poder arribar 
a conclusions definitives sobre la millor forma d'introduir les TIC a l'àmbit penitenciari, 
tant pel que fa a la tecnologia (maquinari) i a la interconnexió que puguin tenir els Pcs 
(entre ells i amb Internet) com pel que fa a l'ús que es dóna a aquestes tecnologies.

De totes maneres, al debat van quedar clars els següents punts:

• Les TIC són necessàries

• La seguretat en l'ús de les TIC preocupa

• La sostenibilitat ambiental gràcies a la reutilització) és molt positiva 

• Hi ha recels en l'ús de Linux (que no necessàriament del programari lliure)

No va quedar clar quin és el millor model de connexió (o no) a Internet. Hi havia força 
preocupació per la seguretat, i força desconfiança en la possibilitat real de poder 
bloquejar efectivament un ús no desitjat d'Internet. D'algunes respostes que ens van 
donar, va quedar clar que molts dels participants no disposaven de coneixements tècnics 
elevats, i per tant no tenien molt clar quins problemes de seguretat plantejava realment 
cada model. Una idea interessant que també va sortir és el fet que l'accés es faci a 
condició que se'n faci un bon ús i que l'intern sigui conscient que si en fa un mal ús, 
automàticament se li denegarà l'accés, cosa que permet que tots els usuaris que sí en fan 
un bon ús continuïn traient el profit.

Respecte l'ús del programari lliure, i de Linux, hi havia força reticència, provinent 
principalment no tant del desconeixement a l'hora d'utilitzar Linux (que també) com del 
fet que la majoria de programes i documents són per a Windows (o inclús MAC). Més 
específicament, es va dir que a la UOC sovint t'obliguen a utilitzar programes o formats 
propietaris (.doc), o el programari de la UNESCO només anava sota Windows. Aquest 
impediment d'usabilitat guanyava en pes al fet dels valors que porta incorporat el 
programari lliure. El debat va ser força encès en aquest apartat. Com a dada interessant, 
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molta gent va reconèixer que sovint no paguen pel programari propietari no gratuït.

Sembla clar, doncs, que l'ús del programari lliure continua sent una barrera per a la 
gent. Queda, doncs, molta pedagogia en aquest sentit. Molt probablement si la gent 
conegués totes les alternatives lliures de programes propietaris no hi hauria tanta 
reticència. El fet que la immensa majoria de la gent utilitzi programari i sistemes 
operatius propietaris crea una realimentació difícil de trencar. La utilitat, facilitat o 
immediatesa prima per damunt d'altres criteris.

Per tal de treure recels davant les possibles riscos de seguretat que pot representar 
oferir accés a Internet als centres penitenciaris, crec que la dada de les nul·les 
incidències greus que hi ha hagut en aquest sentit amb el programa eLiS (e-Learning im 
Strafvollzug) alemany, segons va dir el Jürgen Hillmer. És una experiència que ha durat 
ja uns anys i ells han assumit el risc i s'ha demostrat que no és greu. Igualment, i tal 
com va dir Paula Montero, subdirectora general de Programes de Rehabilitació i Sanitat, 
també cal pedagogia per tal de poder transmetre aquesta alta seguretat a persones 
responsables de les decisions (típicament directors de centres penitenciaris). Donat que 
la majoria no són experts en seguretat informàtica, és lògic que recelin davant de 
quelcom en què, si aparegués una incidència greu, podrien haver de respondre-hi 
penalment.

Donat que la majoria de participants del grup estaven d'acord amb la necessitat i bondat 
de disposar de TIC dins l'àmbit penitenciari, i també que un bon ús d'Internet pot ser 
molt profitós, pensem que treballar per tal d'eliminar els riscos reals (que n'hi ha) i els 
falsament percebuts com a tals és el camí a seguir. També pensem que cal una major 
coherència entre discurs (positiu) i fets (no tan positius) per part de les administracions i 
organismes educatius envers el programari lliure, ja que algunes de les traves 
esmentades pels usuaris a l'hora d'adoptar el programari lliure provenen de la pròpia 
administració.

Finalment, volem esmentar que l'èxit de participació (més de 100 persones) demostra 
l'actualitat i importància que la pròpia gent atorga a l'assumpte. Creiem que aquesta 
motivació ben canalitzada pot ser molt profitosa.
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