
Les TIC a ['ensenyament "L'educacib electrbnica encara es troba a la 

universitari presencial: infantesa, falta molt aprendre a motivar, 
donar suport, guiar, ensenyar i avaluar els 

reptes didactics i facilita- estudiants. Evidentment, és vital la recerca 
dors per a una incorpora- sobre aspectes comunicatius de l'aprenen- 

amb kxit tatge en línia. Professors i estudiants han 
d'aprendre a identificar i a aprofitar els pro- 
cesses de l'aprenentatge en línia, que possi- 

Miquel Angel Prats biliten i fomenten la interacció entre estu- 
diants i entre instructors i estudiants." 
(Twigg, C; Miloff, M., 1995: 3) 

Un nou model d'ensenyament supe- 
rior amb el suport de les TIC 

El professorat que vol millorar la 
seva activitat docent no necessita ser 
especialista en tecnologia educativa. 
Perb si vol dur a terme innovacions 
amb el suport de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (en enda- 
vant TIC) i fer-ho de manera reflexiva, 
sotmetent la seva actuació a un procés 
d'analisi, ha de partir de treballs exis- 
tents i qüestionar-se fonamentalment 
que aporten els recursos tecnolbgics a la 
seva activitat docent i com s'han de fer 
servir per millorar-la. 

El problema ja no rau a saber si l'a- 
lumnat apren millor o pitjor amb l'ús 
de recursos tecnolbgics. S'ha de partir 
del plantejament que I'alumnat consi- 
dera els mitjans en l'ensenyament supe- 
rior com a optimitzadors dels processos 
de cornunicació. En aquesta línia, Bar- 
tolomé (1994) descriu com s'utilitzen i 
com es poden utilitzar els recursos tec- 
nolbgics en l'ensenyament superior a 
partir de la classificació següent: 

1. Recursos ja introdu'its i dissemi- 
nats Ampliament. En aquest 
grup s'inclouen els materials 
escrits, les retrotransparencies i 
les diapositives. 

2.  Recursos que només són utilitzats 
per alguns professors. En aquest 
grup s'inclou el vídeo utilitzat per a 
un grup gran o com a aprenentatge 
individualitzat i les presentacions 
amb I'ajut de l'ordinador. 

3. Recursos que ofereixen grans pos- 
sibilitats pel seu grau de desenvo- 
lupament. En aquest bloc s'inclou 
l'ensenyament assistit per ordinador, 
els sistemes multimedia i l'hipertext 
com a paradigma de les xarxes 
telematiques. 

4. Nous recursos que apareixen. En 
aquest apartat s'inclouen tots aquells 
recursos tecnolbgics d'aparició inci- 
pient que poden ser útils per comu- 
nicar missatges educatius (sistemes 
experts, videoconferencia, TV inte- 
ractiva, etc.). 



La incorporació de les TIC o, el que 
és el mateix, la integració de les xarxes 
d'ordinadors en l'ensenyament univer- 
sitari presencial o convencional perse- 
gueix bisicament dos grans objectius: 
el primer, posar a disposició de l'alum- 
nat un conjunt de documents i de 
materials per a l'estudi de l'assignatura; 
i, el segon, oferir la possibilitat d'utilit- 
zar les TIC com a eines de comunicació 
entre alumnat i professorat. 

Per dir-ho d'una altra manera, l'us 
dlInternet en la docPncia no ha d'en- 
tendre's com un recurs alternatiu o 
substitutiu de l'ensenyament presen- 
cial, sinó més aviat com un comple- 
ment que incrementa i completa l'acció 
docent més enlli de l'aula. En aquest 
sentit,  rea (2001) proposa la identifi- 
cació de diferents nivells d'integració i 
d'us dels recursos dlInternet en un con- 
tinuum; és a dir, des de l'acció més sim- 
ple a l'acció més complexa. Seguida- 
ment, presentem aquesta classificació 
per nivells: 

NIVELL I 
EDICIO DE DOCUMENTS CONVEN- 
CIONALS EN HTML 
Publicació del programa o els apunts de 
l'assignatura en una web personal del 
professor o de la mateixa assignatura 
compartida entre diferents professors. 

NIVELL I1 
ELABORACIO DE MATERIALS 
DIDACTICS ELECTRONICS O TUTO- 
RIALS PER A LA WWW 
Elaborar un programa d'aprenentatge o 
material didictic electrbnic per a l'estu- 
di de l'assignatura de forma autbnoma 
de l'alumnat. 

NIVELL I11 
DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE 
CURSOS EN L ~ N I A  SEMIPRESEN- 
CIALS 
Dissenyar i desenvolupar cursos i pro- 
grames formatius que combinin l'oferta 
d'un programa d'aprenentatge en línia 
amb reunions o sessions de classe pre- 
sencials entre l'alumnat i el docent. 

NIVELL IV 
EDUCACIO VIRTUAL 
Dissenyar i desenvolupar un curs o pro- 
grama educatiu totalment a distincia i 
virtual en quP la comunicació entre 
professorat i alumnat tingui suport 
exclusivament per mitji de xarxes 
telemitiques. 

Tal com hem vist, Internet tan 
aviat es pot utilitzar com un espai de 
difusió de documents i materials didac- 
tics com un nou escenari o espai for- 
matiu caracteritzat per la representació 
virtual del procés d'ensenyament. Pel 
que assenyalavem en els diferents 
nivells d'integració dlInternet en la 
docencia universitaria, el mateix autor 
afirma que la publicació de documents 
electrbnics i el disseny i la creació de 
materials didactics per a la web són els 
més pertinents per a una acció formati- 
va presencial. 

Els límits i els reptes de les TIC en 
l'ensenyament superior 

Molts dels autors  rea, 2001; Mar- 
qués, 2002; Cabero, 2001) coincideixen 
a afirmar que la integració de les xarxes 
telemitiques en l'educació superior 
provoca ja importants modificacions 
en la naturalesa i en els processos d'en- 
senyament de les institucions d'educa- 



ció superior. Les TIC permeten generar 
una reformulació de les formes i siste- 
mes de comunicació i de relació entre 
l'alumnat i el professorat, aixi com de 
les modalitats educatives que s'oferei- 
xen des de les universitats. 

Així, i de forma abreujada, alguns del 
canvis pedagbgics més substantius que 
provoquen i estan comencant a provocar 
actualment la utilització de les TIC en 
l'ensenyament superior són els següents: 

1. Les xarxes telematiques permeten 
estendre els estudis universitaris a 
col.lectius socials que, per dife- 
rents motius, no poden accedir a 
les aules presencials. El trencament 
de les barreres d'espai i de temps de 
les xarxes telematiques permet que 
les institucions universitaries puguin 
dur a terme diferents ofertes de cur- 
sos i programes d'estudi virtuals, i 
aconsegueixen aixi que individus 
que viuen lluny del centre presencial 
puguin accedir a una formació. 

2. La xarxa Internet trenca el mono- 
poli del professor com a font prin- 
cipal de coneixement. Internet per- 
met l'accés a una infinitat de fonts 
d'informació i de coneixement que 
obliguen el professor a canviar el seu 
rol a l'aula: de ser l'unica referPncia 
que té l'alumnat per accedir al saber, 
a convertir-se en un guia o tutor que 
vetlla pel procés dlaprenentatge de 
l'alumnat. 

3. Amb Internet, el procés d'aprenen- 
tatge universitari no pot consistir 

1 Vegeu http://www.uib.es/depart/cte/revelec 

en la recepció i memorització de 
dades rebudes a classe, sinó en la 
recerca, l'analisi i la reelaboració 
d'informacions permanents obtin- 
gudes a les xarxes. El model tradicio- 
nal de transmissió i de recepció de la 
informació a través de llicons exposi- 
tives deixa de tenir sentit i utilitat. 
Com que Internet representa una 
gran biblioteca universal, el treball 
pedagbgic s'hauria de centrar a ajudar 
l'alumnat a discernir i discriminar la 
informació que realment li és necessi- 
ria per fer front a qualsevol treball o 
recerca que hagi de portar a terme. És 
interessant, en aquest sentit, coneixer 
els darrers articles publicats en la 
revista electrbnica Edutecl, pel que fa a 
projectes i activitats que utilitzen 
Internet com a soci de treball. 

4. La utilització de les xarxes d'ordi- 
nadors en l'educació superior 
requereix un augment de l'autono- 
mia de l'alumnat. En la mateixa 
línia de Salinas (1999) pel que fa a l'a- 
prenentatge obert i flexible, gracies a 
les xarxes telematiques, l'alumnat 
disposa de la capacitat per establir el 
seu propi ritme i intensitat d'apre- 
nentatge, adequant-10 als seus inte- 
ressos i necessitats. 

5. L'horari academic i l'espai de les 
classes han de ser més flexibles i 
adaptables a una variabilitat de 
situacions d'ensenyament. Com 
que Internet, tal com dPiem anterior- 
ment, trenca les barreres d'espai i de 
temps, els seus efectes també tenen a 
veure amb noves formes o modali- g 
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tats organitzatives de l'ensenya- 
ment. Per la qual cosa, l'horari i el 
temps presencial, així com l'espai 
físic de l'aula, s'han de reformular 
dotant-10s d'un nou sentit i utilitat. 

6. Les xarxes transformen substan- 
cialment les maneres, les formes i 
els temps d'interacció entre 
docents i discents. Les TIC perme- 
ten incrementar considerablement 
la quantitat de comunicació entre el 
professor i els seus alumnes, inde- 
pendentment del temps i de l'espai. 
Amb les xarxes telematiques és pos- 
sible que aquesta interacció es pro- 
dueixi de forma sincrbnica (video- 
conferencia i xat) o bé asincrbnica 
(fbrums i correu electrbnic). El pro- 
fessor és més assequible, comunicati- 
vament parlant. Pren noves fun- 
cions d'assessorament i d'orientació, 
ja que esdevé un interlocutor directe 
amb l'alumnat. 

7. Internet permet i afavoreix la 
col~laboració entre docents i dis- 
cents més en11 dels límits físics i 
acadGmics de la universitat a qui: 
pertanyen. La creació de comuni- 
tats virtuals és el paradigma de 
col~laboració i de cooperació entre 
alumnat i professorat d'una mateixa 
o d'una altra universitat amb la fina- 
litat de compartir coneixement i 
informació. 

Un dels punts clau de les possibili- 
tats i les oportunitats que ofereixen les 
TIC en l'ensenyament superior de natu- 

2 ralesa didactica presencial, perb, és 
entendre que el principal repte de 
futur per a les universitats es troba en 
la innovació més enlla de la seva tec- 

nologia; és a dir, la veritable innova- 
ció resideix en la reinvenció de les 
prhctiques i les concepcions pedag6- 
giques. Aixo significa, consegiient- 
ment, modificar el model d'ensenya- 
ment universitari en la seva globalitat: 
canvis en el paper del professorat, can- 
vis en els processos i activitats de l'a- 
lumnat, canvis en les formes organitza- 
tives de la classe, canvis en les modali- 
tats de tutorització, etc. 

En la mateixa línia, molts autors ja 
preveuen que els veritables límits 
didactics de les TIC estan condicionats 
per la forma i les diferents practiques 
d'us a l'aula, que creen i generen, en els 
casos que s'empra malament o de 
forma incorrecta, molt més soroll 
comunicacional i informacional en la 
relació didactica. 

Així, doncs, Garcia Vazquez (2001) 
assenyala dos canvis transcendentals 
que proporcionen les TIC en I'ensenya- 
ment superior: un canvi en el volum 
dels continguts a impartir; és a dir, hi 
haurh més abundancia i més extensió 
dels continguts, per la qual cosa ser& 
necessari l'exercici d'anilisi, de selec- 
ció, de contextualització, de jerarquit- 
zació i de relació imprescindible; un 
canvi en els metodes d'ensenyament 
pel fet que les TIC permetran l'allibera- 
cio i la interacció en el temps i l'espai 
per convertir-se en un espai educatiu 
global. 

Amb aquests nous metodes d'en- 
senyament, s'asseguren alguns dels rep- 
tes i algunes de les exigencies de la nos- 
tra societat actual. Per una banda, es 
garanteix la prolongació del període de 
formació, compatible amb l'activitat 



professional i personal; i, per altra, l'ac- 
cés a col.lectius que no han tingut l'o- 
portunitat de fruir de l'educació: pobla- 
cions alllades geogrificament, comuni- 
tats empobrides, grups socials dels paY- 
sos menys desenvolupats, etc. 

En un altre context, Stephen C. Ehr- 
mann (1999) afirma que les TIC oferei- 
xen i aporten a l'ensenyament superior 
una oportunitat de construir una llibre- 
ria electrbnica basada en la web, ben 
estructurada i organitzada pel que fa a la 
selecció de continguts; un enriquiment 
del suport instruccional; una diversifica- 
ció dels estudiants i un increment de la 
comunicació entre els diferents mem- 
bres de la comunitat educativa. 

Igualment, Bates (2001) defineix 
una serie de conclusions generals quant 
a 1'6s de les TIC en l'ensenyament supe- 
rior. Aquestes conclusions es resumei- 
xen en els punts següents: 

. Les TIC tenen el potencial d'ampliar 
l'accés a nous estudiants, augmentar 
la flexibilitat per als alumnes tradicio- 
nals i millorar la qualitat de l'ensenya- 
ment mitjan~ant la consecució d'uns 
nivells d'aprenentatge més elevats 
com l1an8lisi, la síntesi, la resolució de 
problemes i la presa de decisions. 

. La histbria demostra que la introduc- 
ció de les TIC generalment va acom- 
panyada d'uns canvis importants en 
l'organització del treball. 
Tots els membres del claustre haurien 
de conPixer i complir la legislació 
sobre drets d'autor. 

. Probablement, el financament és la 

. Ates el nou context d'un ensenyament 
basat en la tecnologia, la investigació i 
l'avaluació seran essencials, especial- 
ment, per als centres universitaris tra- 
dicionals basats en campus. 

En aquest apartat cal esmentar 
també el model CAITZ (constructiu, 
autoregulat, interactiu i tecnolbgic), en 
el qual les TIC i, concretament Internet 
com a convergencia tecnolbgica, per- 
meten que l'alumnat aprengui signifi- 
cativament a partir d'un determinat e 

disseny d'activitats acadPmiques en que 
la tecnologia és entesa com a soci i 
acompanyant de l'alumnat. 

Per la seva banda, Vilaseca (2001) 
també assenyala que les TIC en l'ensen- 
yament superior obren noves vies d'a- 
prenentatge i modifiquen el rol del pro- 
fessor. El fet de poder accedir a una 
gran quantitat d'informació fa que el 
professor abandoni la seva activitat 
transmissora de coneixements i focalit- 
zi els esforcos en l'aprenentatge de l'a- 
prenentatge. fis a dir, la docencia uni- 
versitaria ha de desencadenar processos 
d'aprenentatge amb la finalitat d'orien- 
tar l'estudiant a crear el seu propi conei- 
xement a partir del conjunt de recursos 
&informació disponibles. Per realitzar 
aquesta nova tasca docent, el professor 
necessita treballar conjuntament amb 
especialistes diversos (informatics, 
pedagogs, etc.), fet que li exigeix entrar 
en la dimensió del treball cooperatiu. 

També, cal esmentar el que assen- 
yala Ferraté (1998), en el sentit que les 

principal palanca del canvi. TIC poden aportar tres grans oportuni- 5 
e z 

2 Aquest model ha estat desenvolupat a la Universitat Complutense de Madrid. Més informació en el 2 
llibre: Martin, J.M., Beltrán, J.A., Pérez, L. (2003). Cámo aprender con Internet. Madrid: Fundación 
Encuentro. Cal mirar també a h t t ~ : l l w w w . e d u c a r e d . n e t / I n n o v a c i o n P e d a ~ d e l o c a i t  defini- 
cion.htm 



tats per a la renovació pedagbgica i con- 
ceptual de l'ensenyament superior: 

1. L'autoaprenentatge. L'estudi i la 
comprensió de l'estudiant de deter- 
minats conceptes o teories, la seva 
exercitació en la resolució de proble- 
mes, l'aprofundiment en continguts 
suplementaris, l'entrenament en tas- 
ques de laboratori, d'experimentació 
i d'investigació, són activitats que es 
poden beneficiar de la creació de 
recursos didactics adequats basats en 
les TIC i concebuts amb una orienta- 
ció cap a l'autoaprenentatge. 

2. La comunicació. La telematica ofe- 
reix noves formes de comunicació 
entre universitat, professorat i estu- 
diants. En particular, les activitats de 
tutoria dels estudiants o de resolució 
de dubtes, correcció de treballs, revi- 
sió de problemes, etc. poden benefi- 
ciar-se també de les xarxes de comu- 
nicació. 

3. Els sistemes mixtos. Caldria aprofi- 
tar i no deixar perdre l'oportunitat 
de reunir els avantatges dels recursos 
didactics multimPdia orientats a 
l'autoaprenentatge, amb els quals 
s'ofereix un bon sistema de comuni- 
cació, tant a dins com a fora de la 
universitat. Aquests sistemes mixtos 
representen, a curt termini, una 
oportunitat única de renovació de 
l'ensenyament universitari. 

En definitiva, la major part d'au- 
tors esmentats asseguren que les xarxes 

g telematiques poden ser un factor que 
ajudi a construir i desenvolupar un 
model &ensenyament més flexible en 
quP es prioritzi més l'activitat i la cons- 

trucció del coneixement de l'alumnat 
que no pas el seguiment passiu d'uns 
apunts i d'uns llibres, o bé el fet de 
donar importancia a uns resultats o 
qualificacions obtingudes al final del 
procés formatiu. 

"El cambio en la demanda y el cam- 
bio en 10s medios nos lleva a una redefini- 
ción del rol del profesorado, a una progre- 
siva evolución de la magistralidad hacia 
un 'management' participado del aprendi- 
zaje, una labor de guia y ayuda que haga 
posible el descubrimiento activo y persona- 
lizado de 10s conceptos y 10s métodos." 
(Ferraté, 1998: 191) 

Els requisits mínims per incorporar 
les TIC a l'ensenyament superior 

Tot i així, les darreres investiga- 
cions semblen indicar que hi ha una 
sPrie de factors, practiques o exigencies 
mínimes que afavoreixen amb Pxit la 
incorporació de les TIC en l'ensenya- 
ment universitari presencial. Els hem 
classificat seguint tres apartats: facilita- 
dors tecnolbgics, facilitadors institucio- 
nals i facilitadors de recursos humans. 

Com a facilitadors tecnolbgics 
tenim els aspectes següents: 

a) La potencia i l'eficacia de treballar 
sota models tecnologics de publi- 
cació de continguts de forma dina- 
mica que alleugereixen el profes- 
sorat de passar per processos inter- 
minables de formació i que perme- 
ten instantaniament disposar d'un 
entorn totalment copfigurable i per- 
sonalitzable a les necessitats dels 
docents. Aquelles experiencies que 
han treballat amb tecnologia dina- 



mica o bé amb programari que per- 
met generar material didactic 
electrbnic de forma automatica han 
suposat un guany per al professorat, 
ates que els permet publicar contin- 
gut de forma senzilla i sense gaires 
entrebancs tecnics i invertir esforcos 
i temps en el disseny global de l'as- 
signatura o del pla docent. 

b) Una garantia de connectivitat per- 
manent a Internet durant les 
24h/7d dins i fora del centre educa- 
tiu per a tots aquells membres de la 
comunitat educativa, que dóna l'o- 
portunitat d'aconseguir equipament 
informatic a preus assequibles. 

Com a facilitadors institucionals i orga- 
nitzacionals és necessari: 

a) Un compromís institucional i una 
política organitzativa seriosa per 
garantir espais i zones preparades 
per treballar amb tecnologia: punts 
de connexió, aules de treball, dotació 
de despatxos, aules multimedia, 
aules d'ordinadors amb connectivi- 
tat a Internet i horaris o dedicacions 
que permetin l'ús i l'accés lliure a l'e- 
quipament tecnologic. És a dir, cal 
disposar d'una organització especial- 
ment posada al punt per respondre 
al sistema tecnologic i a les condi- 
cions d'aplicació dels seus principis i 
funcions (equipament organitzatiu). 

En altres paraules, la necessitat d'al- 
tres instancies i de models organitza- 
tius que facilitin al maxim el procés 
d'ensenyament-aprenentatge i la 
consideració d'altres estructures que 
en possibilitin el funcionament 
pedagogic correcte. Estructures que 

poden anar des de la reconversió de 
l'espai als centres, amb menys aules i 
més espais tecnolbgics i virtuals per a 
la trobada i l'encontre personal, els 
col~loquis, els debats, els treball de 
grup, els seminaris, etc. fins a mesu- 
res que permetin el seguiment i el 
control academic dels estudiants, 
passant per una reconversió dels 
horaris i la dedicació academica dels 
estudiants. L'horari i l'espai de les 
classes han de ser més flexibles i 
adaptables a una variabilitat de situa- 
cions d'ensenyament. 

b) Un lideratge academicopedagbgic 
que permeti avaluar les diferents 
practiques que es porten a terme i 
crear aixi un debat públic i reflexiu 
dins la universitat sobre l'ús de la 
tecnologia a l'ensenyament supe- 
rior. L'ús de la tecnologia ha d'enqua- 
drar-se en una estrategia més amplia 
que, únicament i exclusivament, l'en- 
senyament i l'aprenentatge. 

c) D'altra banda, i també en clau insti- 
tucional, és important pensar en una 
clara política de cerca de partene- 
riats tecnolbgics o bé associacions 
amb altres empreses per poder 
compartir despeses i impulsar els 
beneficis de l'ensenyament basat 
en la tecnologia. Integrar i incorpo- 
rar les TIC en el procés d'ensenya- 
ment-aprenentatge suposa també 
comptar amb bones infraestructures 
tecnolbgiques, aixi com amb politi- 
ques de financament per a l'ús de 
portatils i altres recursos tecnolbgics 
per a l'alumnat i per al professorat. s 

G z 
d) Una clara política en la inversió ": 

d'esforqos en formació tecnolbgica 



i assessorament pedagbgic de 1'6s 
de les TIC a l'aula. 

e) Per Últim, i no per aixb menys impor- 
tant, cal tenir en compte una nova 
redefinició de tots aquells procedi- 
ments administratius i academics 
en les &rees dfadmissiÓ, d'economia 
i de política academica. 

Pel que fa a recursos humans com a 
facilitadors és necessari: 
a) Disposar de personal tecnic quali- 

ficat que vetlli pel funcionament 
tecnolbgic correcte, que resolgui les 
possibles incidencies que vagin apa- 
reixent durant el procés d'incorporar 
la tecnologia i que estigui al semei 
del professorat, alumnat o PAS per 
atendre possibles problematiques 
tecniques. Cal remarcar i insistir que 
ens movem en un model fonamen- 
talment centrat i que té el suport 
dels recursos tecnics i de les infra- 
estructures. Un model organitzatiu 
que necessitar&, imprescindiblement 
perquP funcioni, determinades pre- 
misses basiques: tenir el suport de 
personal tecnic especialitzat; asse- 
gurar la connectivitat i el seu fun- 
cionament correcte en tots els 
espais i racons del centre per mitja 
de mesures tecnolbgiques i humanes 
adequades a l'organització; crear 
centres de recursos multimedia 
que facilitin una bona base d'infor- 
mació als estudiants, i disposar d'e- 
quipament tecnolbgic necessari 
per treballar sota un model formatiu 
diferent. 

9 
8 b) Disposar d'un servei permanent 
2 e &atenció pedagbgica en l'us de les 

TIC per al professorat, acompanyat 

d'unes polítiques formatives i de 
sensibilització que vagin ajudant a 
introduir la cultura tecnolbgica per 
facilitar i desenvolupar la qualitat de 
l'ensenyament superior. 

c) Preveure de forma molt acurada la 
presentació de l'entorn telematic, 
acompanyat, si escau, de la docu- 
mentació pertinent en format paper 
i en format electrbnic (CD). 

d) I, per Últim, integrar i incorporar les 
TIC en el procés d'ensenyament-apre- 
nentatge suposa disposar d'un bon 
equip de persones que estiguin capa- 
citades per treballar de forma inter- 
disciplinkria i interprofessional. 
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