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El Projecte Telephassa:
una experiencia

de cooperació entre
biblioteques europees

NURIA BALAGUÉ *
JUAN MORER *

Exposició deis objectius del Projecte Telephassa del Programa CO-
METT-II de les Comunitats Europees, que es centra en la difusló i l'aplicació de
com les noves tecnologies poden ajudar a proporcionar servéis d'informació ca-
da vegada mes innovadors.

1. El Programa COMETT

El mes de febrer de 1990, el Servei de Biblioteques de la Universitat
Autónoma de Barcelona va presentar el projecte Telephassa ais organs

responsables del programa COMETT-II.
Aquesta presentado, pero, va ésser col-legiada juntament amb la Universitat

de Tilburg (Paisos Baixos), la Universitat de Patres (Grecia), Digital Equipment
Corporation i Synar Eindhoven.

El programa COMETT de les Comunitats Europees té com a finalitat la coo-
peració entre les universitats i el món de la industria, en tot alió que fa referencia
a la formació permanent. En conseqüéncia, aporta l'ajut i el suport financer ne-
cessaris per dur a terme aquesta cooperació.

El programa va ser adoptat l'any 1987 per un període operacional de tres anys
(1987-1989). La segona fase -el COMETT-II- va ser aprovada el desembre de
1988, aquest cop, per un període de cinc anys a partir de l'1 de gener de 1990.

Servei de Biblioteques de la Universitat Autónoma de Barcelona
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El pressupost total destinat al COMETT-II per les Comunitats Europees fou de
200 milions d'ecus i el sistema de subvenció deis projectes es basa en el finanga-
ment compartit. Així dones, COMETT-II assumeix el 50% de la despesa i les uni-
versitats i les empreses participants aporten l'altre 50%. Si comparem el nombre
de projectes aprovats amb el nombre total de sol-licituds presentades, aquell re-
sulta ser relativament petit perqué, a l'hora de decidir, a part de la viabilitat del pro-
jecte, el grau d'interés d'aquest per la Comunitat Europea es decisiu i concloent.

Les negociacions no van ser, tanmateix, fácils. Va caldre un llarg procés de
converses amb l'equip executiu de COMETT-II per tal d'adaptar el disseny del
nostre projecte a les directrius i condicions que ens ¡mposaven. Finalment, el de-
sembre de 1990 el projecte Telephassa va ser aprovat. COMETT-II hi aportaría
un total de 300.000 ecus (uns 43 milions de pessetes), repartits de la manera se-
güent: 140.000 ecus es farien efectius el 1990/91, 100.000 ecus el 1991/92 i
60.000 ecus el 1992/93. Com ja s'ha dit abans, el 50% restant, es a dir, els altres
300.000 ecus han estat assumits pels participants en el termini dels tres anys de
durado del projecte.

2. El projecte Telephassa

2.1. Per qué Telephassa i no un altre?

Batejar un projecte esdevé, de vegades, una tasca compromesa que compor-
ta mes dificultáis de les que hom podria, de bell antuvi, imaginar.

En primer Hoc es va proposar la utilització d'un acrónim, mes o menys mne-
motécnic, el desenvolupament del qual fes una referencia directa ais sistemes
d'informació innovadors, que constituíen l'eix central del nostre projecte.

Aquesta tasca, pero, aviat va resultar massa complicada ja que, trabar un
acrónim "lliure", fonéticament seductor i que encaixés semánticament amb el
contingut del nostre projecte ens sembla gairebé impossible.

La mitología també podía ser una font d'inspiració. La participado d'una uni-
versitat grega en el nostre projecte ens va dirigir cap a aquesta alternativa. La re-
cerca del nóm va esdevenir realment senzilla. Telefassa, mare mitológica
d'Europa, va ser la proposta deis nostres col-legues hel-lénics. Les quatre prime-
res lletres del nom evocaven el món de les telecomunicacions, tan ¡mportants per
a la distribució i la recuperació de la informació, que es l'esséncía del nostre pro-
jecte. D'altra banda, el fet d'ésser la mare d'Europa, ens servia per destacar el
carácter i I'abast europeu dels participants del projecte.

2.2. Llum verda

Un cop coneguda la decisíó de la Comissíó de les Comunitats Europees refe-
rent a l'acceptació del nostre projecte, vam comengar-hi a treballar immedíata-
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ment. El cert es que ja s'havien estat realitzant algunes accions preparatories en-
cara que no comprometedores económicament. Val a dir que, ben aviat, vam
adonar-nos que el pressupost seria fácilment depassat i, ja des del primer any,
les aportacions de les institucions participants van haver de ser sensiblement su-
periors al 50% previst inicialment.

2.3. Estructura i organització

Telephassa desenvolupa dos tipus d'activitats principals : l'organització de
seminaris de formació sobre l'ús de la mes avangada tecnología de la informació
i la producció de móduls interactius per a la instrucció d'usuaris.

Encara que el projecte sigui, des d'un punt de vista global, responsabilitat de
tots els participants, de les decisions sobre els aspectes fonamentals del projec-
te, se n'encárrega el comité directiu. Cadascun deis membres d'aquest comité
representa cada una de les institucions participants, i la Universitat de Tilburg ac-
túa com a coordinadora del projecte.

2.3.1. Esquema organitzatiu
- Un cap del projecte es responsabilitza de la preparació i lliurament deis infor-

mes a les Comunitats Europees, de la gestió holística del projecte, de l'as-
sisténcia al comité directiu, de l'intercanvi d'informació entre les institucions
participants, de la gestió financera del projecte, de la contractació deis confe-
renciants, de l'adquisició del hardware i software, del suport al coordinador
deis móduls d'instrucció ¡ de la redacció i impressió de tota mena de docu-
ments generáis peí projecte.

- Un coordinador deis móduls d'instrucció es responsabilitza de la gestió inte-
gral relativa a la producció d'aquests.

- Tres responsables de l'organització local deis seminaris. Les universitats parti-
cipants han nomenat respectivament un deis membres del seu personal en-
carregat de realitzar aquesta tasca. Aquests membres, com a organitzadors
locals, mantenen contactes frequents amb el cap del projecte, al qual han
d'adregar un informe trimestral sobre les incidéncies deis aspectes financers i
organitzatius del projecte en el seu camp d'acció territorial.

- Dos coordinadors locals dels móduls d'instrucció. Tal com passava en el cas
anterior, aquests coordinadors tambó han estat nomenats entre els membres
del personal de cadascuna de les biblioteques participants. Hi ha un coordi-
nador local a Barcelona i un a Paires, mentre que a Tilburg, el coordinador
general es també el coordinador local.

Peí que fa a les empreses que participen en el projecte (Digital Equipment
Corporation i Synar Productions) també han nomenat un membre del personal
responsable intern del projecte.
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3. Els semi naris

3.1. Objectius i preparado

Peí que fa ais seminaris han estat impartits, en nombre de quatre, per biblio-
tecaris, informatics, investigadors i altres professionals altament qualificats i de
valúa reconeguda. Els seminaris han tingut Hoc a cada una de les seus de les
tres universitats.

L'objectiu principal d'aquests seminaris, el va constituir el fet d'ensenyar la
gran quantitat d'oportunitats que la tecnología esta en situació d'oferir per al de-
senvolupament de les biblioteques i centres de documentació.

No es bandeja, pero, el fet d'estimular la participado deis assistents en la dis-
cussió sobre com han de ser rebuts per les biblioteques aquests canvis tecnoló-
gics. Per tal d'aconseguir crear aquest clima dialogant, el nombre d'assistents a
cada seminan va ser limitat a quaranta participants.

Amb la finalitat de centrar les intervencions deis ponents i aconseguir que
aqüestes s'ajustessin al máxim al tema central de cada seminari, l'organització
va preparar un manual d'ús que guiava les intervencions deis conferenciante.

3.2. Primer seminan1

El primer seminari SEMINAR ON INNOVATIVE INFORMATION SERVICES
AND INFORMATION HANDLING va consistir en una introducció general ais ser-
véis d'informació innovadors. A les tres edicions, (Barcelona, Patres, Tilburg) hi
va haver mes de cent trenta assistents, precedents d'onze paísos diferents. Les
matéries tractades en aquest seminari van ser, entre altres, l'ús de la tecnología
a les biblioteques, nous desenvolupaments tecnológics, i aspectes humans i
d'organítzació en la implementació de les noves tecnologies a les biblioteques.
Es realitzaren també diverses demostracions: d'un escánner, de les OPACs de
les biblioteques participants, de Tus del CD-ROM i d'una desktop integrada.

Els resultáis de les enquestes efectuades on es demanava ais assistents que
fessin una avaluació general del seminari, van ser majorment positius tant peí que
fa a la valoració dels continguts com a la valoració de l'organització. No van fal-
tar, pero, afortunadament, critiques diverses. Mes d'un participant opinava que el
programa es podia haver desenvolupat en tan sols dues jornades. Altres, haurien
volgut assistir a conferencies sobre temes mes concrets. Algú va dir que li ha-
gués agradat un enfocament mes práctic de les questions i també hi va haver qui
esperava mes interaccció entre conferenciants i public.

1. El primer seminari es celebra a Tilburg del 10 al 12 de juny de 1991, a Barcelona del 3 al 5 de
juliol de 1991 ¡ a Patres del 10 al 12 de juliol de 1991.
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Bona part dels suggeriments van ésser assumits pel comité directiu. Si mes
no, va quedar clara la necessitat d'oferir ais participants un contacte mes estret
amb les noves tecnologies mitjancant sessions de práctica directa.

3.3. Segon seminari2

Abans que se celebres el primer seminari ja s'havia iniciat la preparado del
segon: WORKSHOP ON DATABASES. En aquesta ocasió els participants van
teñir l'oportunitat d'experimentar directament amb aspectes diversos de la pro-
ducció i de la utilització de bases de dades. Aquests tipus d'experiéncies com-
portaren l'ús d'infrastructures de hardware de notable envergadura.

3.4. Tercer seminari3

A l'hora d'organitzar el tercer seminari, INFORMATION, COMMUNICATION
AND NETWORKING. How to make full use of available information resources, es
va teñir molt en compte I'opinio dels assistents ais dos seminaris anteriors. El
programa es va concentrar en un dia i mig, les conferencies es van aplegar ais
matins i la tarda del primer dia es va dedicar exclusivament a una sessió práctica.

3.5. Quart seminari4

Durant el quart i darrer seminari del projecte Telephassa, USER SUPPORT, (IN-
TER)-NATIONAL COOPERATION AND STRATEGY: Important issues for libraries,
els conferenciants van centrar les seves exposicions en la planificació estratégica
aplicada a les necessitats de les biblioteques i en la cooperado interbibliotecária,
especialment fent referencia a les oportunitats de cooperado que s'ofereixen a
totes aquelles biblioteques que estiguin disposades a assumir el repte de tirar
endavant un projecte cooperatiu dins del marc de les Comunitats Europees.

Un tema central d'aquest darrer seminari va ser la presentació deis móduls
d'instrucció interactius, deis quals parlarem a bastament.

3.6. A tall d'avaluació

Gairebé cinc-centes persones van visitar algún deis seminaris Telephassa. Si
hem de creure el que ens diuen les respostes ais qüestionaris recollits a la fi de ca-

2. El segon seminan es celebra a Barcelona el 20 ¡ 21 de novembre 1991, a Paires el 27 i 28 de
novembrede 1991 ¡ aTllburg el 4 i 5 de desembre de 1991,
3. El tercer seminari es celebra a Barcelona el 3 i 4 de juny de 1992, a Tilburg el 24 de juny de
1992 i a Paires l'1 i el 2 de juliol de 1992.
4. El quart seminari es celebra a Paires el 3 i 4 de mar? de 1993, a Barcelona el 17 i 18 de marc
de 1993, i a Tilburg el 31 de marc i l'1 d'abril de 1993.
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da seminan, una gran majoria considerava que les presentations havien complert
les seves espectatlves I molts, en marxar, reconeixien haver aprés coses noves.

Els organitzadors deis semlnaris Telephassa lamenten, pero, que, tot i que el
nombre total de participants ha estat el que s'havia previst inicialment, el nombre
d'assistents de professionals de la documentació pertanyents a l'ámbit empresa-
rial, no ha estat tan alta com era de desitjar.

D'aquests seminaris, que confiem que puguin teñir una continuítat mes enllá
del marc concret del programa COMETT-II, han estat publicados les ponéncies.

4. Els moduls interactius d'instrucció d'usuaris

4.1 El punt de partida

4.1.1. Per comengar, qué es un módul ?
Una part important dels recursos del projecte Telephassa es dedica al dis-

seny i producció de material educatiu dirigit ais usuaris de les biblioteques.
Aquest material es concreta en programes d'ordinador que instrueixen en l'ús de
les noves tecnologies que progressivament es van implementant a les bibliote-
ques i centres de documentació. D'aquest tipus de programes se'n diu
Interactive Instruction Modules (IIM).

Es responsabilitat de les biblioteques ensenyar ais usuaris la manera d'utilitzar
els recursos que posa a la seva disposició i com emprar-los amb eficacia. La in-
tenció es que els estudiants aconsegueixin de fer un treball mes bo, que al ma-
teix temps els faci mes independents i discernidors com a consumidors d'infor-
mació. Explicar com s'utilitza una biblioteca no garanteix la consecució d'aquest
objectiu, pero, de ben segur, ens ajudará.

La tria d'un métode d'ensenyament depén de: linteres, la capacitat i I'expe-
riencia del personal bibliotecari; la magnitud de l'audiéncia potencial; el temps
disponible per a l'ensenyament; el tipus i nivell de l'ensenyament; els requisits de
l'equipament i el temps i les despeses que comporta la revisió del programa per
mantenir-lo sempre actualitzat.

D'acord amb la magnitud de l'audiéncia, pot optar-se per un ensenyament in-
dividualitzat o be en grup. En el primer cas, el bibliotecari ha d'estar disponible i
la qualitat de l'ensenyament depén de la valúa i/o capacitáis comunicatives del
bibliotecari. Només es procedeix a aquest tipus d'ensenyament quan l'usuari ne-
cessita d'obtenir una resposta directa.

L'avantatge d'instruir junts diferents usuaris minva quan se'ns fa palés que
son usuaris individuals amb problemes particulars, quan entenem que l'ensenya-
ment no sempre es rep quan es necessita i quan constatem que aquest no está
disponible quan efectuem consultes en línia fora de la biblioteca.

L'ús deis IIM, de l'ensenyament assistit per ordinador, ens proporciona els
avantatges de l'ensenyament individualitzat i en grup, pero ens resol també al-
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guns dels seus problemes: el personal bibliotecari no ha d'estar disponible tot el
temps per tal d'impartir l'ensenyament que, a mes a mes, ja no depén de les
qualitats personals del bibliotecari; quan l'usuari ho ha de menester, permet de
proporcionar-li una informació amplia en un conjunt atractiu; l'usuari pot també
•escollir, fins i tot quan está utilitzant els sistemes en línia, la instrucció adient a les
seves necessitats.

El concepte d'interacció distingeix els productes d'ensenyament assistit per
ordinador de la resta de mitjants d'instrucció tradicionals.

Amb el nom ó'Interactive Instructions Modules volem emfasitzar precisament
la interacció i la instrucció. L'ensenyament assistit per ordinador consisteix en la
relació d'aprenentatge entre un estudiant i un ordinador. La interacció es el resul-
tat de la incorporació frequent d'iteracions significatives dins un cicle d'estímul-
resposta-análisi-feec/bac/c. La complexitat de les interaccions depén del nombre
d'opcions presentados a l'usuari, si aqüestes son fixes o obertes, la dificultat de
construir una resposta, el nombre de variables que han d'ésser considerades i el
tipus de procés cognitiu requerit per respondre.

El procés d'instrucció compren la presentació de la informació, el guiatge de
l'usuari durant les primeres preses de contacte amb el material, la práctica en la
millora de la fluídesa i la retenció en el seu ús, i, finalment, la valoració que per-
met d'establir el que l'usuari ha aprés i el que fará després. D'acord amb aquest
model es poden utilitzar cinc tipus diferents de programes d'ensenyament assis-
tit per ordinador: la Higo guiada presenta la informació i guia l'estudiant; els exer-
cicis i els jóos li proporcionen la práctica; les simulacions poden ser utilitzades
per a la presentació d'informació i guiatge, per a la práctica o be per posar a pro-
va l'usuari; el test gairebé sempre constitueix la part final i s'utilitza per compro-
var el nivell d'aprenentatge assolit.

4.1.2. Un altre punt de partida: la formació deis bibliotecaris
Per tal d'assolir la realització deis quinze móduls d'instrucció que contempla el

projects Telephassa es va crear el gener de 1991 un grup de treball. El grup establí
les condicions necessaries per assolir la producció deis móduls, el hardware i el
software que calía emprar i la preparació del programa del curs, de quatre dies de
durada, que sobre aquest tema es va impartir a Tilburg, Barcelona i Patres.

L'objectiu d'aquests cursos era familiaritzar els bibliotecaris, que formarien
part dels equips de producció de les biblioteques de les tres universitats, amb
l'organització i objectius del projecte dels IIM.

Els cursos es van realitzar els mesos d'agost i setembre de 1991 i van ser im-
partits per personal de la Universitat de Tilburg, de Digital i de Synar. El comité
directiu de Telephassa va aprovar el manual del projecte per al desenvolupament
deis móduls preparat peí coordinador general deis móduls d'instrucció. El comité
també va aprovar la proposta de Digital sobre quins eren el software i el hardwa-
re mes apropiáis.
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Cada universitat desenvolupá un prototipus de módul d'instrucció que va es-
tar a punt a finals de 1991. El segon curs es va celebrar a Tilburg el maig del
1992 amb l'assisténcia de representante de les tres universitats participants,
Digital i Synar. Els objectius eren: intercanviar experiences relacionades amb les
tasques de producció del módul; utilitzar el test d'avaluació de qualitat en cadas-
cun deis prototipus; suggerir millores en el preces de producció deis IIM i, final-
ment, aconseguir un domini mes acurat de la programació amb Authorware
Professional.

4.2. Els equips de producció

L'equip que rep una formació continua en el disseny i la realització deis mó-
duls d'instrucció i que, al mateix temps, els produeix, s'anomena "courseware-
team". El formen de quatre a cinc membres del personal bibliotecari, els quals
compaginen la seva feina diaria a les biblioteques amb la participado activa en el
projecte. Cada universitat compta amb el seu equip de producció propi assistit
peí coordinador general deis móduls d'instrucció i per especialistes de Digital i
Synar. La composició de l'equip es la següent:
- El coordinador local del projecte es qui es responsabilitza del procés de pro-

ducció dels IIM i, com a cap de l'equip, manté els contactes amb el coordina-
dor general i amb el membre local del comité directiu de Telephassa.

- L'expert en la materia es qui disposa deis coneixements i ('experiencia prácti-
ca en els continguts que desenvolupen els IIM. Aquest membre de l'equip es
l'únic que col-labora d'una manera puntual, depenent de l'especialitat tracta-
da a cada IIM.

- L'expert educatiu es qui, a partir de les necessitats d'instrucció, dissenya el
módul des del punt de vista educatiu.

- El guionista es qui desenvolupá el text, des de l'óptica redaccional, tal i com
haurá d'aparéixer en pantalla.

- El programador es qui tradueix el disseny educatiu, la carta de flux i les inte-
raccions definides al programa Authorware Professional, per tal de produir
una versió executable de I'IIM.

4.3. La producció deis móduls

La feina s'inicia a partir d'un projecte de producció, la realització del qual re-
quereix mes temps que altres métodes de treball, pero que ajuda, en canvi, a
l'obtenció de millors resultáis. Anar pas a pas es, en aquest cas, el sistema
d'aconseguir que els problemes complexos esdevinguin manejables.

El primer pas, a l'hora de planificar la instrucció, consisteix a estudiar les ne-
cessitats actuals i futures dels usuaris. Examinar només el que cal que aquests
coneguin per satisfer les seves recerques d'informació, no es suficient, sino que
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la informado que els blbliotecaris creuen que se'ls ha de donar, perqué siguin
mes autosuficlents, es també de capital importancia.

A partir d'aquestes premisses s'estableixen els objectius generals que ha
d'assolir cada módul d'instrucció i que ens permeten, al mateix temps, de planifi-
car detalladament el pía d'acció.

L'acostament sistemátic a la producció deis móduls es divideix en sis fases
d'actuació: inicial, de macrodisseny, de microdisseny, de realització, de conclusió
i d'estat operatiu.

4.3.1.
La fase inicial queda definida en determinar la necessitat d'instrucció i les ra-

ons que fan necessária la continuítat d'aquesta instrucció. Si es resol que la pro-
ducció d'un módul es la soíüció correcta, es decideixen a continuació els mem-
bres que formaran l'equip de treball i s'estudien, al mateix temps, els beneficis
que aquesta inversió ha de reportar.

4.3.2.
En la fase de macrodisseny queden establerts els objectius de la instrucció, el

contingut del módul i les estratégies d'ensenyament per a cadascuna de les se-
ves unitats. Es descriuen també, els formats de presentació i les facilitáis de qué
disposará I'usuari com a conductor del módul, i es determina, d'altra banda, els
coneixements que hauria de teñir i el que hauria de ser capac de fer un cop ha fi-
nalitzat el módul.

4.3.3.
En la fase de microdisseny es realitza el diagrama de flux, en qué es descriuen

totes les funcions que executará l'ordinador juntament amb el guió que s'ha ela-
borat amb la redacció del text i la definició de les pantalles. Les decisions envers
el disseny general del módul han de considerar el llibre d'estil elaborat per a tots
els móduls. En aquesta fase es confecciona la guia de I'usuari, la de l'instructor i
qualsevol altre manual que s'hagi decidit de realitzar.

4.3.4.
La fase de realització consisteix en la programació del módul, es a dir, el procés

de traducció del microdisseny a funcions intel-ligibles per a l'ordinador. El resultat
será, dones, una versió completa del módul, provada i revisada per l'equip de treball.

4.3.5.
En la fase cíe conclusió s'avalua raspéete general i funcional del módul , es

comparen els resultáis amb els objectius definits en les primeres fases, es formu-
len recomanacions d'introducció de possibles canvis i es produeix la resta de
materials.
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4.3.6.
L'última fase té per finalitat ¡mplementar el módul en l'entorn en el qual será

emprat pels usuaris. Es realitza un pía operacional que parteix de l'estudl deis re-
cursos i es prepara, paral-lelament, el personal que se n'encarregará del manteni-
ment.

4.4. El control de prodúcelo

El procés de prodúcelo disposa de diversos Instruments de control. Les finan-
ces, per exemple. El seu control es exercit per l'admlnistrador del projecte I no té
Incidencia en el procés de producció de la instrucció.

El control de les comunícacions s'establí amb la creado d'un canal d'informa-
do entre els coordinadors locals i el coordinador general del projecte.

Altres controls mes definitius son el control de tem'ps i el control de qualitat.

4.4.1.
El control de temps sorgeix de l'estimació del temps necessari que cal per a la

producció d'un módul. Si be la producció teórica es d'1:250, a la práctica resulta
1:500, es a dir, es necessiten 500 minuts de producció per cada minut en la du-
rada d'un módul. Amb aquesta proporció, i sabent la durada concreta d'un de-
terminat módul, es poden calcular: els percentatges sobre el temps total de pro-
ducció, el que consumirá cadascuna de les fases, les hores de treball de cada
membre de l'equip, i els dies de treball necessaris per a la producció del módul.

4.4.2.
El control de qualitat es la clau que ens permetrá d'obtenir un módul satisfac-

tori. Es poden utilitzar diferents sistemes de control d'avaluació -tests de labora-
tori, tests amplis, tests reduíts i tests de producte- depenent deis diversos grups
que els realitzen -productors de móduls, membres dels equips de producció,
personal bibliotecari i usuaris.

Els fesís de laboratori son emprats majorment per l'equip de producció en la
fase de realització i revelen la presencia de la totalitat dels errors teenies i de fun-
cionament.

Els fesfs amplis poden ésser utilitzats per tots els grups llevat deis d'usuarls i
controlen específicament:
- llenguatge i gramática: la propietat del nlvell de lectura, l'ortografia, la puntua-

do i l'espaiat, el biaix cultural de la llengua i l'ús deis tecnicismes i de l'argot.
- presentado: si la mida deis parágrafs s'adiu amb el disseny de la pantalla, la

presencia i claredat de les orientacions, el nivell de detall de les imatges i les
indicaclons per sortir del módul.

- preguntes i menus: la correcció d'una selecció incorrecta, facilitáis de respos-
ta i qualitat del feedback.
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- funcions invisibles: accessibilitat i formats de gravado de les dades generades
per r'input" de I'usuari.

- materia: la relleváncia , precisió i completesa de la informado presentada
d'acord amb els objectius de la instrucció.

- materials off-line: contingut de la informado de les guies d'usuaris i altres im-
presos.

4.5. El hardware i el software

Per a la producció deis móduls es va decidir d'utilitzar el programa
Authorware Professional for Windows, que es un sistema d'autor per a la creació
d'aplicacions interactives multimedia. Consisteix en un entorn de creació que per-
met la realització d'aplicacions sense haver de comptar amb coneixements previs
de programació. Ofereix prestacions que ens permeten de treballar amb ele-
ments multimedia i amb l'estructura lógica de les aplicacions.

Hardware:
386 amb HD 200Mb, FDD 1,44Mb, cassette 80 Mb, Ram 8Mb, VGA color,

tarjeta Videologic.

Software:
MS DOS 5.0, MS Windows 3.1, APW 1.0

4.6. L'objectiu es aprendre

L'entorn informátic de treball ens permet de dissenyar gráficament i d'imple-
mentar interaccions i presentacions. Les facilitáis del programa no feien exigible,
de bell antuvi, per al seu ús, coneixements específics de programació.La prácti-
ca, pero, ens ha demostrat que un programador professional hagués procedit
amb mes eficacia , rapidesa i senzillesa en la programació. Aixó vol dir, que una
bona relació i col-laboració amb els departaments informatics de les respectives
universitats es recomanable.

El métode de produir i d'aprendre alhora, utilitzant el sistema de prova i error,
ens demostra que es efectiu tot i que sigui mes lent que altres métodes i que exi-
geixi mes temps del que s'ha planejat. No oblidem, que els móduls son productes
d'aprenentatge i no productes finals, son les eines que ens han permés d'exercitar-
nos en el coneixement d'unes técniques que ens faciliten una autonomía en la seva
producció. Per adequar-los a productes finals el comité directiu de Telephassa va
decidir el mes de maro d'enguany la creació del Restyling Group, format per mem-
bres de Synar i de Digital, a fi d'assolir els estándards exigibles en qualitat.

Alguns deis títols dels IIM que están en procés de convertir-se en productes
plenament acabáis i comercialitzables son, per exemple, L'ús dels CD-ROM, Les
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bases de dades sobre veterinaria, agricultura i tecnología dels aliments o El
Centre de Documentado Europea.

5. La continuitat de Telephassa

Treballar en un projecte transnacional ha estat, sens dubte, una experiencia
positiva cent per cent. El seu desenvolupament ha demostrat, entre altres moltes
coses, que les diferencies d'ordre divers existents entre els páísos poden ésser
superades fácilment treballant junts d'una forma sistemática i amb horitzons co-
muns. I encara mes, en algunes ocasions, aquesta diversitat ens ha estat útil i
ens ha confirmat un cop mes que en la diversitat, precisament, rau el combusti-
ble que fa possible I'aveng.

La cooperado de les institucions participants en el projecte Telephassa aca-
bará oficialment el proper 30 de setembre de 1993. En aquesta data, el progra-
ma COMETT-II considerará acabat el projecte. Els participants, pero, no hi veuen
sino l'inici d'una nova etapa de cooperació que ja está en marxa amb l'estudi de
la creació d'una Telephassa Foundation destinada a la producció de nous mó-
duls d'instrucció i que restará oberta a la participado de noves biblioteques.
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