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Aquest article ha estat concebut en dues parts diferenciades, La 
primera és una aproximació conceptual a I'ús de Mitjans en 
l'Ensenyament Superior, La segona inclou una analisi crítica de I'ús 
i de les possibilitats d'aquests mitjans; aquesta analisi es porta a 
terme des de la perspectiva teórica plantejada anteriorment i amb 
una dimensió practica i normativa explícita, 

1. Aproximació conceptual a I'ús de Mitjans a l'Ensenya
ment Superior 

1,1, Mitjans en Educació 

L'actitud davant de Mitjans en l'Educació oscil'la entre posicions 
tan diferents i extremes com les que es reflecteixen en les dues cites 
següents: 

«La majoria deis principals avengos en el sector de I'educació han 
estat associats a la introducció de la tecnologia de les comunicacions 
i a la peculiar organització pedagógica i institucional que acompanya 
aquesta nova tecnologia, .. (White, 1980, pag,33), 

«Si bé un grapat de persones és el que més es beneficia i el que més 
sotmet als seu s propósits aquestes tecnologies predominants, els ve
ritables dictadors són les propies tecnologies, .. (Mander, 1981, pag, 
362), 

S'ha arribat a afirmar que cap dictadura no s'ha oposat mai a la 
introducció d'un televisor a I'aula, en el sentit que la tecnologia no 

• Antonio Bartolomé Pina és professor titular de Tecnologia Educativa a la 
Universitat de Barcelona, Ha escrit diversos lIibres i articles sobre les possibilitats 
educatives deis mitjans i posseeix una amplia experiéncia com a dissenyador i 
realitzador de programes audio-visuals i informatics de caire educatiu, 

61 

-; 
3 

"'C 
1/1 
Q. 

ni 
Q. 
c: 
n 
Dl 
n 
~o: 
(X) 

1\) 
:::1 
1/1 
(1) 

3 
(1) 
1/1 -... JD 



,O) 

E 
o 
'O 
t: 
!ti 
ID 
o 
'c 
o -s::: 
c( 

ha suposat per ella mateixa cap canvi radical en educació. Aquesta 
afirmació és, literalment, incerta. Des de I'extrem oposat s'assegura 
que no hi ha una tecnologia en el sentit d'aparells, neutral. 

En qualsevol cas, els mitjans es van introduir ben aviat en el 
sistema educatiu de la ma de «petits grups d'entusiastes devots» i 
«encara és així» (Unwin, 1969, pag.7). De fet I'audio-visual té un 
passat més ric del que normalment es coneix: per comprovar-ho 
només cal Ilegir I'inventari de les experiéncies realitzades (Treffel, 
1986, pag.15). 

Tradicionalment, «el terme tecnologia educativa ha estat associat 
en gran part a tota mena de maquines per a I'ensenyament» (Casta
ñeda, 1978, pag.7). Ben al contrari, per a Skinner (1979, pago 73) 
els mitjans són un fruit de la Tecnologia de I'ensenyament. 

Des del meu punt de vista, els mitjans són una realitat en la 
cultura occidental actual i, per descomptat, en el context educatiu. 
D'altra banda, el Iloc d'estudi deis mitjans en Educació se situa en la 
Tecnologia Educativa i en forma part com un element a considerar en 
el disseny tecnológic en Educació. 

En estudiar la funció deis mitjans en Educació trobem un ventall 
de perspectives que van des de la recerca de propietats caracte
rístiques d'aquests (funció en raó deis mateixos medis) fins a I'estudi 
de I'adequació d'alguns a determinats aspectes cognitius (funció en 
raó deis usuaris). 

Entre els primers podem citar com a exemple Gerlach i Ely (1979, 
pags. 254 i següents): 

• La fixació (de I'esdeveniment) 

•. La manipulació (alteració de la realitat per a una observació o 
analisi millor) 

• La distributiva (la informació arriba a més persones). 

Entre els segons podem citar Salomon (1975, pago 40) quan diu 
que «I'ús d'un mitja particular per a I'aprenentatge es justifica 
perqué el seu codi és d'alguna manera isomórfic amb la manera 
simbólica de pensar de I'estudiant». 

L'Ensenyament Superior ha reflectit pal'lidament la reflexió 
teórica sobre la funció deis mitjans; generalitzant es pot dir que els 
mitjans s'hi han introdu'it com a instruments practics en mans de 
professors interessats. Un exemple característic: segons Barbosa 
«el vídeo presenta aplicacions tan interessants com pot ser introduir 
I'alumne en les manipulacions i operacions básiques en un laboratori 
o mostrar a grups relativament nombrosos d'alumnes la manera 
correcta de realitzar mesures en Química i d'interpretar-ne els 
resultats» (Barbosa i altres, 1991, pago 124). Per a Guibal i Bastide 
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(1991, pago 224) «el vídeo representa un mitja agradable d'associar 
imatge i missatge concretitzant les nocions arbitraries". Altres 
treballs ofereixen textos similars, sense cap referéncia a la inves
tigació contemporania sobre mitjans en Educació, tot i que mostren, 
aixó sí, una dimensió practica a la recerca de resultats concrets. 
Possiblement la causa en provingui que alguns d'aquests professros 
són experts en les seves arees científiques peró pateixen una certa 
manca de formació en el camp de la Tecnologia Educativa. 

I tanmateix, els mitjans i els métodes en I'ensenyament és un deis 
temes més freqüents en la investigació pedagógica. En una revisió 
(Benedito, 1982, pago 114) sobre 180 projectes realitzats entre 
1978 i 1982 a Espanya en relació a la xarxa ICEs, aquest nucli, 
«Mitjans i métodes", era el segon en importancia pel nombre de 
treballs: 18,8%. El primer nucli es referia a l'Avaluació. 

Peró, qué aporta la investigació sobre mitjans al seu ús en 
l'Ensenyament Superior? 

1.2. La investigació sobre mitjans en Educació 

Tradicionalment, aquesta ha estat i és una area de treball a la qual 
s'han Iliurat els tecnólegs de I'educació. Aquesta investigació es 
dirigeix en primer Iloc als equips i tracta de demostrar els avantatges 
d'un mitja determinat. Assenyalo que se centra en els equips tot i 
que, óbviament, recorre a programes (software). Tot i així, consi
dera que les virtualitats del mitja són independents deis programes 
en ells mateixos: es considera que les qualitats del mitja, per exemple 
la televisió, eren prou potents per fer irrellevants les diferéncies 
entre versions i entre programes (Salomon, 1979). Els estudis com
paratius d'aquest ti pus feien servir qualsevol mena de programa, 
fins i tot els «bustos parlants" (Mielke, 19681

). 

Encara avui és possible trobar recerques en aquesta línea. El 
moti u és obvi: I'ús deis mitjans suposa inversions prou oneroses com 
perqué els responsables d'aportar els fons necessaris desitjin 
assegurar o, si més no, justificar la rendibilitat d'aquestes despeses. 
Un govern o una institució que ha invertit diversos milions en uns 
equips moderns desitjaria poder dir «ara els alumnes aprenen més, 
millor i més de pressa". 

Malauradament, segons Clark (1983, pago 448), cinc décades 
d'investigació han mostrat que no hi ha beneficis d'aprenentatge a 
partir de fer servir diferents mitjans en I'ensenyament. Pel que fa 

(1) Citat per G. Salomo n i H. Gardner (1986). 
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a la reducció del temps necessari per a I'aprenentatge, Clark assenyala 
que s'acostuma a trabar un efecte petit i positiu per als més nous 
davant deis convencionals, Kulik (Kulik i altres, 1980) han realitzat 
una metaanalisi de CBI i hi han trobat una mesura de I'efecte de 0,51, 
pero aquest es redu'ia a 0,13 quan era el mateix professor qui el 
planejava i I'ensenyava a ambdós grups, experimental i control. 

No tates les recerques feien servir técniques estadístiques de 
significació per als resultats, En una curiosa revisió de Bosco (1986) 
es van recollir les dades següents sobre recerques realitzades entre 
1980 i 1985 en les quals es comparaven situacions d'aprenentatge 
en qué s'utilitzaven mitjans audio-visuals amb d'altres en qué no, 

Recerques que reporten beneficis 

AMB tests estadístics SENSE tests estadístics 

Adquisició de coneixements 

Reducció del temps necessari 

Canvi d'actituds 

Recerques que No reporten beneficis 

7 

5 

5 

4 

4 

4 

AMB tests estadístics SENSE tests estadístics 

Adquisició de coneixements 

Reducció del temps necessari 

Canvi d'actituds 

5 

2 

2 

Recerques que reporten resultats diversos 

o 
O 

O 

AMB tests estadístics SENSE tests estadístics 

Adquisició de coneixements 

Reducció del temps necessari 

Canvi d'actituds 

2 

O 

2 

O 

O 

3 

Com es pot veure, mentre que sense utilitzar tests el 100% de les 
recerques reporten beneficis en I'adquisició de coneixements i en la 
reducció del temps necessari, únicament el 50 % de les que utilitzen 
aquests tests ha fan amb referéncia a I'adquisició de coneixements 
i el 70% amb referéncia a la reducció del temps necessari, 

La recerca sobre mitjans va patir una reorientació els anys setanta: 
no es tractava de provar que eren millors sinó de buscar quina ca
racterística específica del mitja en estudi provocava determinats 
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resultats desitjables, per exemple, «la visió del moviment afavoreix 
la comprensió?» (Salomon i Gardner, 1986). Aquesta recerca se 
centra en els equips (característiques específiques i úniques de I'equip), 
en els programes (tipus de programes específics) i en els Ilenguatges 
propis deis mitjans. Aquesta darrera línia de recerca marca la tra
jectória de I'autor d'aquest article (Bartolomé, A. i Mateo, 1983; 
Bartolomé, 1986; 1987). 

Entre d'altres, dues característiques destacables són I'atenció 
que es presta al sistema simbólic de representació i la interacció amb 
els trets deis subjectes (Escudero, 1983, pag. 27). Tal com remarquen 
Saloman i Gardner (1986, pag. 14), «I'objectiu és aclarir com in
tereactuen cervell i tecnologia». Pel que fa a I'atenció que es dedica 
al Ilenguatge del mitja, cal destacar I'obra d'Olson (Ed.) (1974) en 
la qual van participar alguns deis autors que han destacat més en 
aquest camp, amb articles que conserven una gran actualitat i 
potencialitat. O'altra banda, la interacció subjecte-mitja ha estat 
treballada a través deis dissenys ATI (Cronbach i Snow, 1977) sobre 
els quals tornarem més endavant. 

Aquest plantejament presenta un punt feble: el caracter 
«microscópic» (Escudero, 1983) d'aquestes recerques; són treballs 
més propers al laboratori que a I'aula, en els quals es pretén con
trolar diverses variables. Peró extrets d'un context, ells mateixos 
es converteixen en un nou context determinat i particular. Com recalca 
Papert (1987, pag. 22), «L'experiment crucial, per posar un exemple, 
es basa en un concepte de canviar un únic factor en una situació 
complexa mentre la resta es conserva exactament iguaL .. aixó és 
radicalment incompatible amb la tasca de reconstruir un sistema 
educatiu en qué res no sera igual»2. 

El que hem dit anteriorment s'afegeix a la sensibilització actual 
davant del paper deis docents en la innovació educativa (Villar An
gula, 1986). O'aquí sorgeix una analisi ecológica o, com diria Escu
dero, <<teórico-contextual». L'estudi deis mitjans es porta a terme 
en contextos educatius concrets. Actualment coexisteixen recerques 
sobre mitjans des de diverses de les perspectives assenyalades. 

1.3. Unies per a la recerca sobre mitjans en l'Ensenyament Superior 

Anteriorment hem plantejat la recerca classica sobre mitjans. 
Una visió forc;;a completa és la que ofereix Lumsdaine (1963, pag. 

(2) L'esmentat article de Papert és una crítica a la recerca de carácter clássic 
sobre el Logo, ámpliament contestada en un número posterior d'Educational 
Researcher (Pea, 1987; Walker, 1987; Becker, 1987). 
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592). El text següent n'és il'lustratiu: "Els efectes de I'ús d'un 
instrument instruccional poden ser usualment establerts únicament a 
través de mesures fetes en connexió amb I'administració controlada 
de I'instrument esmentat. Per "controlada» volem dir, basicament, 
que I'instrument instruccional és administrat arbitrariament a un 
grup determinat ... En particular, la comparació del coneixement posse"it 
per aquells individus que van veure una pel'lícula (o un altre element 
d'instrucció) amb altres individus que no la van veure ... » 

També anteriorment hem exposat la modificació que es produeix 
en el plantejament de les investigacions (Escudero, 1983; Clark, 
1983, Salomon i Gardner, 1986). Escudero arriba a les conclusions 
següents: 

• Per analitzar els mitjans no n'hi prou amb recórrer a categories 
extretes d'ells mateixos. 

• Cal disposar d'un parametre teorico-normatiu. 

• Tampoc no n'hi prou amb fixar-se de forma parcial en una analisi 
deis seus efectes sobre els subjectes (Escudero, 1983, pago 24). 

Clark realitza una revisió exhaustiva centrada a demostrar que 
els mitjans no s'han mostrat eficagos en la millora del rendiment 
(pag. 456). Cal fer notar que hi ha metaanalisis que presenten resultats 
contradictoris (Bangert-Drowns, Kulik i Kulik, 1985); malauradament, 
la informació que proporcionen és insuficient pel que fa a aspectes 
com: era el mateix professor el que dirigia el grup amb ordinadors 
i sense?, etc. 

Finalment, Salomon se situa en el seu plantejament classic quan 
suggereix una investigació holística enfront de I'experimentació 
classica (pag. 15): no s'aprén en el buit. 

Una de les conseqüéncies d'aquest canvi d'orientació ha estat 
I'estudi de la interacció entre el mitja i el subjecte (Clark i Voogel, 
1985). L'estudi diferencial de les funcions cognitives del subjecte ha 
portat a un excés de propostes. Shipman i Shipman (1985) plantegen 
una Ilista amb fins a 19 configuracions d'estils cognitius (pags. 231 
i següents)3. Alguns investigadors van més enlla en I'estudi del 
processament metacognitiu (Pratt i Luszcz, 1982). 

Forga recerques actuals sobre mitjans s'orienta cap a I'estudi de 
com alteren els mitjans la manera de pensar, tant referit a dispositius 
tecnologis, per exemple I'aparell-ordinador (Perkins, 1985), com 
referit a técniques o usos, per exemple, I'aprenentatge de Ilenguatges 
de programació (Locheed i Mandinach, 1986, pago 25). 

(3) La Ilista prové de Messick (1976, pags. 14-22) i inclou més dimensions que les 
Ilistes anteriors de Messik (1971) i Kogan (1971). 
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Malgrat el plantejament anterior, les recerques que hem recollit 
tenen tendéncia a accentuar un deis tres elements següents als mitjans: 
el dispositiu, el programa o el métode. Hem preferit aquesta 
classificació a la realitzada per Campeau (1974) que distingeix tres 
tipus d'estudis: 

- eficacia comparativa de mitjans 

- ús de mitjans en contextos instructius 

- estudis de caracter analític i interactiu. 

La comparació entre mitjans es pot realitzar des de perspectives 
diferents: en base al codi, a les característiques del dispositiu técnic 
o a la manera de fer-Io servir. D'altra banda, les recerques més 
recents, que són les que comentarem preferentment, acostumen a 
estudiar els mitjans en contextos instructius i, d'una manera o altra, 
tot i que no necessariament mitjanyant dissenys ATIC, solen considerar 
la interacció entre els mitjans i diverses característiques deis sub
jectes, per exemple, estils cognitius. 

A continuació revisarem diverses recerques sobre mitjans des 
d' aq uestes tres perspectives: 

• Hardware 

• Software 

• Coursware4 

a) Recerca sobre Hardware (Oispositius, Equips .. .) 

En el primer cas són les característiques de I'equip les que 
interactuen amb els atributs del subjecte. Així, quan Shavelson i 
Salomon (1985, pago 4) fan notar com I'ús d'un processador de 
textos té un efecte constant (<<Iasting,,) en la manera com els assajos 
(redaccions) són planejats, compostos i revisats, i aixó indepen
dentment de les característiques específiques del programa de 
tractament de textos. Generalitzant, Olson (1985) desenvolupa 
I'argument que «la intel'ligéncia no és una qualitat basica del cervell, 
sinó que ha de ser vista com un producte de la relació entre les 

(4) Els termes "Hardware" i "Software" pertanyien originalment a I'argot informatic. 
Posteriorment se'ls va afegir el terme "Courseware" i tots van ser aplicats al 
camp audio-visual. Generalitzat a tots els mitjans, el fem servir aquí amb el 
sentit següent: Hardware són els aparells, equips i dispositius materials que 
permeten la comunicació en el mitja; Software són els programes audio-visuals 
o informátics (films, etc.) i, en general, la informació que es transmet pel mitja; 
Courseware de notaria els processos d'ensenyament/aprenentatge en qué es 
produeix la comunicació i, en general, les técniques d'ensenyament aplicades en 
aquests processos. 
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estructures del pensament i les "tecnologies de l'intel'lecte" tal com 
Goody (1977, pago 5) es refereix als equips (<<devices») culturals 
que cadascú fa servir». 

En aquesta línia trobem treballs que estudien els efectes en la 
comprensió i la integració de la informació en estudiants que fan 
servir una enciclopedia impresa i en estudiants que fan servir una 
enciclopedia electrónica (Krendl i Fredin, 1986), comparant la mi llora 
en el rendiment en alumnes als quals se'ls presenten les activitats a 
través d'un ordinador o no (Riding i Powell, 1987). El contrast no es 
realitza únicament en raó de I'ús o no de noves tecnologies, sinó entre 
diferents, per exemple, entre activitats presentades mitjanyant un 
vídeo o un ordinador o tots dos al hora (Riding i Hardaker, 1986), en 
la línia del que assenyalen Shavelson i Salomon (1985, pago 4): «La 
informació presentada en sistemes alternatius de símbols amb 
I'estudiant controlant la traducció entre els sistemes de símbols, pot 
produir un coneixement més complet que si únicament s'utilitzés un 
sistema de símbols». 

Un deis aspectes relacionats directament amb els equips, 
especialment els informatics, més treballats fa referencia a I'ús de 
gratics. L'estudi sobre I'ús de grafics no és recent (Macdonald-Ross, 
1977) peró sí que ho és en relació a programes d'EAO (Riding i Tite, 
1985) d'acord amb la reorientació de la investigació que presta més 
atenció als sistemes de símbols. En els grafics generats per ordinador 
hi ha problemes específics. Baker, Belland i Cambre (1985, pago 106) 
van remarcar la baixa discriminació de formes trobada en alumnes 
que havien de reconeixer figures generades per ordinador (en color) 
quan eren reprodu'ides en monitors monocromatics. Per cert, i com 
era de veure, els subjectes amb més «independencia de camp» 
presentaven millors resultats en el reconeixement de les figures. 

b) Recerca sobre Software (programes audio-visuals i informatics) 

La investigació tecnológica centrada en el software abarca algunes 
línies diferents: les recerques sobre aspectes específics formals del 
programa, les recerques sobre codis i I'avaluació de programes que 
es relacionaria amb la recerca avaluativa. 

Pel que fa a la primera, es tracta d'una recerca de caracter 
puntual que ja hem comentat anteriorment. Els seus resultats són 
d'aplicació puntual, fonamentalment en la realització de programes, 
i afecten la capacitat per a la transmissió de la informació del pro
grama. Per exemple, Tosi (1984, pago 54) recull un estudi sobre 
fixació de la mirada deis estudiants en el qual es comprova que són 
més atrets pel rostre del professor que pels objectes que mostra. 
Altres recerques destaquen la conveniencia que els presentadors de 
programes de televisió o de vídeo mirin directament la camera, els 
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ulls de I'espectador (Gibson, 1970). Un altre tipus d'aspectes inves
tigats són els efectes de les preguntes, I'estil personalitzat de co
municació i les pauses en la reflexió en programes educatius per a 
nens (Tamborini i Zillmann, 1985), I'efecte de I'edició (els talls als 
planols i la seva juxtaposició) en el record de notícies transmeses 
per televisió (Messenger, Berry i Clifford, 1985), la funció de les 
¡matges i de les preguntes en els textos en relació a les aptituds deis 
subjectes (Roda Salines, 1983) la informació retinguda immediatament 
després del visionaten funció del volum d'aquesta transmes pel canal 
audio (Bartolomé, A., 1987), I'estructuració alta o baixa deis films 
monoconceptuals (De Pablos, 1984) o com controla I'estudiant el 
procés d'aprenentatge en programes de CAL (Holmest, Robson i 
Steward, 1985) 

Una segona línia de recerca en relació al software deis mitjans fa 
referencia a I'ús de diferents codis. S'han comparat els resultats de 
I'aprenentatge de tecniques mediques utilitzant cintes de vídeo o 
d'audio (Afzal i altres, 1986), les diferencies per sexe i personalitat 
en el record de notícies violentes i no violentes transmeses per 
televisió (narració en off més imatges), per audio (únicament la 
narració) o impreses (la narració transcrita) (Gunter i Furnham, 
1986), la recepció d'informació davant d'un codi verbal o verbo
icónic (Salinas, B., 1983), I'ús o el no ús de Ilenguatge audio-visual 
en programes instruccionals (Bartolomé, A., 1983). En algunes 
ocas ion s els codis que es comparen estan relacionats amb la mateixa 
forma de treballar el mitja, per exemple, jocs de simulació i fulls 
electrónics de treball a classes de Biologia (Spraggins i Rowsey, 
1986). 

Aquests estudis comparatius no representen, com ja hem indicat, 
la clau per al disseny de I'ús de mitjans en Educació. Tanmateix, 
proporcionen informació valuosa i permeten arribar a la proposta 
compartida per diversos autors i que recollim enunciada per Dickson 
(1985, pago 30): "Existeix una mena de software que pren els criteris 
següents. És deliberadament dissenyat per juxtaposar dos o més 
sistemes de símbols de manera que convidi I'usuari a moure's entre 
ells conscientment». Aquest software és dissenyat per afavorir la 
discussió de grup, en la qual els sistemes de símbols són emprats i 
comentats. Aquest procés té Iloc en petits grups o pot ser dissenyat 
per ser utilitzat a classe. 

Una tercera línia de treball fa referencia a I'avaluació del soft
ware. Han sorgit diverses propostes des de la practica, generalment 
centrades en dos instruments: qüestionaris a emplenar per un jurat 
avaluador com els proposats per Coppen (1978) o Goodman (1984), 
o bé perfils basats en observacions del grup d'espectadors com el que 
indica Ródenas (1986). S'han ideat també diversos instruments per 
a I'avaluació de textos escolars (Rodríguez Diéguez, Escudero i Bolí
var, 1979; Rosales, 1983). L'avaluació del software educatiu es 
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completa amb estudis des d"una perspectiva social; Rothe (1983) 
proposa sis categories a analitzar. 

e) Recerca sobre Coursware (métodes, Meniques d'ús deis mitjans) 

La recerca sobre métodes d'ensenyament s'orienta actualment 
cap a la validació de models de disseny instruccional en qué els 
mitjans o recursos són considerats com un element més. Aquest tema 
ja va ser tractat anteriorment. Ara només pretenem d'assenyalar 
algunes recerques sobre mitjans en les quals I'aspecte més rellevant 
és la manera en qué es fa servir el métode. Actualment, una recerca 
sobre mitjans ha de plantejar-se en un context d'aprenentatge, per 
la qual cosa totes haurien d'incloure referéncies a les técniques d'ús 
escollides. Tanmateix, tornem a insistir, ara només volem destacar 
algunes recerques sobre mitjans en les quals la manera en qué són 
utilitzats adquireix un paper rellevant. Finalment, hem d'incloure una 
referéncia breu a recerques5 que fan servir els mitjans per a la 
preparació deis professors en les técniques que s'experimenten, un 
aspecte que fins ara no s'ha assenyalat. 

Tradicionalment es tendeix a plantejar I'ús de microordinadors a 
I'ensenyament de manera individualitzada (o gairebé individualitzada). 
Tanmateix, alguns treballs han mostrat resultats superiors quan 
s'utilitzen parcialment relacionats amb I'afavoriment d'activitats 
cognitives quan parlen en veu alta (Fletcher, 1985). El microordinador 
s'ha utilitzat també com a estímul i generador de discussió en grups 
d'alumnes (Cummings, 1985). També s'ha utilitzat en contextos 
grupals el vídeo interactiu i se n'ha obtingut resultats positius en la 
formació de discapacitats (amb déficits intel'lectuals) (Browning i 
altres, 1986). 

L'adquisició d'habilitats per a la resolució de problemes és un 
tema que actualment s'enfoca sota una perspectiva psicológica 
cog n itiva (Frederiksen, 1984). Per a aquesta tasca es fan servi r els 
ordinadors tant a través de I'estudi de Ilenguatges de programació 
(Linn, 1985) com mitjanc;:ant vídeojocs (Mandinach i Corno, 1985). 

La funció de recerques com les que hem ressenyat aquí no és 
oferir solucions immediates al disseny tecnológic. Malgrat tot, actuen 
com a sondes que exploren noves possibilitats, algunes de les quals, 
no seria étic d'introduir-Ies en processos d'ensenyament-aprenen
tatge. O'altra banda, permeten de comprovar aspectes puntuals de 
teories generals. A través de metaanalisis i revisions és possible 
extreure'n conclusions que podran ser aplicades més endavant en 
contextos globals. 

(5) Veieu, per exemple, Pratton i Hales (1986). 
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1.4. Qué aporta a la Pedagogia Universitaria? 

Aquest breu repas d'alguns deis treballs de recerca sobre Mitjans 
en Educació ha d'haver servit per mostrar al professor universitari 
dos aspectes: 

- els temes que preocupen avui i que poden incidir en I'eficacia 
deis mitjans 

- I'orientació que es dóna a I'estudi d'aquests temes. 

Al professor que desitji millorar la seva activitat docent no li cal 
ser un especialista en Tecnologia Educativa. Si desitja realitzar 
innovacions i vol fer-ho d'una manera reflexiva, sotmetent la seva 
actuació a un procés d'analisi, ha de partir deis treballs existents. 
Avui dia, un professor universitari no pot preguntar-se si utilitzant 
el vídeo els seus alumnes aprendran millor. Aquesta no és "la pre
gunta». Els seus alumnes no aprendran ni millor ni pitjor exclusivament 
per aquest fet, tot i que inicialment s'observara un increment de 
I'interés i de la motivació que desapareixeran amb I'ús continuat del 
mitja. 

El professor ha de preguntar-se: Qué pot aportar el vídeo o I'or
dinador a la meva activitat docent i com he d'utilitzar-Ios a fi de 
millorar-Ia? 

Personalment, crec que el plantejament més eficag és aquell que 
considera els mitjans en l'Ensenyament Superior com a optimitzadors 
deis processos de comunicació. Aquesta és la perspectiva des d'on es 
real itza l' anal isi seg üent. 

2. Com s'utilitzen i es poden utilitzar els recursos 
tecnologics en Ensenyament Superior? 

És possible considerar diversos nivells d'ús deis mitjans: 

• els recursos ja introduHs, maneres d'utilització de recursos ja 
establerts i ampliament disseminats; 

• els recursos que actualment són utilitzats per alguns professors, 
tot i que són generalment acceptats i tenen un grau de desenvolupament 
(per exemple, el Ilenguatge propi del mitja) forga elevat; 

• els recursos que ofereixen grans possibilitats pel seu nivell de 
desenvolupament, tant en el pla técnic com en el de procediments, 
pero que són poc coneguts; 

7 1 



'~ • els nous recursos que apareixen, deis quals de vegades no sabe m 
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Materia/s escrits 

En destaquen els Ilibres i manuals impresos. El recurs és ampliament 
conegut i utilitzat. Pero aquí mereixen una atenció especial els apunts. 
Aquests materials ofereixen grans possibilitats gracies al desenvo
lupament actual d'ordinadors i d'impressores laser: 

- possibilitat de ser actualitzats facilment; 

- qualitat de la presentació; 

- facilitat per introduir-hi grafics. 

Tanmateix, la seva qualitat general és deficient: 

- poca atenció a tenir cura deis recursos de presentació 
d'informació; 

- ús massiu de fotocopies de materials ja existents. 

Aquest darrer aspecte, a més de perjudicar els drets deis 
propietaris de les obres, acostuma a traduir-se en molts casos en 
fotocopies de lectura difícil i en un ús abusiu de la reprodució de 
materials. A més, metodologicament, si bé facilita a I'alumne I'accés 
als textos, li atrofia els habits de recerca a les biblioteques i el 
concepte de comprar Ilibres per a una petita biblioteca professional 
personal. Al cap d'uns anys, per a qué els serveixen a aquests 
professionals aquestes fotocopies, gairebé borroses i sense actualitat? 
Ben al contrari, no saben dirigir-se a les biblioteques especialitzades 
a la recerca d'informació, no se subscriuen a revistes especialitzades, 
etc. Els professors que fotocopien Ilibres i articles ja existents, 
Ilevat d'alguns casos concrets en qué cal fer-ho, solucionen un pro
blema particular de transmetre una informació concreta als seus 
alumnes, pero els fan un flac servei. 

Retrotransparencies 

Un altre recurs ampliament utilitzat i amb grans possibilitats. 
Avui dia les transparéncies sobre acetat són facils de realitzar a les 
fotocopiadores; se'n poden preparar els originals amb I'ordinador i 
els resultats amb impressores laser són impressionants. L'ús del 
color s'esta introduint en ambdós processos i preparar transparéncies 
en color resulta facil. 
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I tot i així, també s'estan utilitzant de manera pessima. El recurs 
de fotocopiar textos impresos ja existents sense ni tan sois ampliar 
I'original porta a documents il'legibles i poc adequats per a I'ús a que 
es destinen. Alguns professors fan servir les retrotransparencies 
com a substitució del document impres: la transmissió d'informació 
precisa i detallada als alumnes es realitzara mitjan<;at documents 
impresos; les funcions de la retrotransparencies són: 

- facilitar la captació intuitiva de conceptes; 

- facilitar la comprensió de les relacions espacials; 

- facilitar la memorització deis continguts; 

- facilitar la comunicació d'elements concrets (per exemple, noms 
o dates). 

Oiapositives 

Les diapositives s'utilitzen ampliament en determinades discipli
nes, especialment en les materies relacionades amb la historia, I'art 
i la medicina. 

Aquí tampoc no podem parlar d'un bon ús. Els problemes fonamentals 
provenen de no utilitzar copies renovades periodicament.: I'ús 
continuat d'una diapositiva, com per exemple projectar-Ia durant 10 
minuts seguits, degrada /1 imatge fotografica; el vermell és el pri
mer color a empal'lidir o a desapareixer. A més, en alguns casos 
s'afegeixen problemes de col'locació inadequada de la pantalla i 
d'excés de IIum ambiental o un sistema de projecció deficient. Un 
altre aspecte a considerar n'és la utilització per reproduir textos: 
s'han fet classiques les diapositives de textos i de diagrames 
preparad es amb Vericolor 5072 en que els tra<;:ats es veuen blancs 
o grocs sobre fons blau. A banda deis aspectes estetics, la retro
transparencia és més adequada per a aquest ÚS per: 

- possibilitat d'alterar-ne més facilment I'ordre de projecció so
bre la marxa; 

- possibilitat de manipular-les (tapar parcialment, barrejar ... ) 
durant la projecció; 

- possibilitat de crear materials nous durant la projecció. 

Finalment, convé considerar que els propers anys les diapositives 
seran substitu'ides en for<;:a casos per la imatge electronica (pantalla 
de televisió, videoprojector, pantalla plana d'elements solids/líquids). 
El suport podra ser optic (disc laser analogic o digital) o magnétic; 
i més endavant, sera substitu'ida per les reproduccions holografiques 
tridimensionals projectades mitjan<;:ant raig laser. Per ara, pero, en 
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alguns casos la diapositiva continua representant el nivell superior 
(top line) de qualitat i de fidelitat en la reproducció de la imatge. 

2.2. Recursos amb alt nivel! de desenvolupament peró poc introdurts 

En destaquen el vídeo en suport magnetic i les presentacions en 
grup amb I'ajuda d'un ordinador i un retroprojector. 

Vídeo utilitzat en el grup de classe 

Ja són forc;;a nombrosos els professor universitaris que fan ser
vir programes de vídeo a les seves classes. Tanmateix, en relació al 
total de professors i en relació al volum d'hores docents, continuen 
representant I'excepció (Barbosa i Bartolomé, 1991). 

Tampoc no és un mitja ben utilitzat. Hi ha la tendencia a conside
rar-lo un substitut de I'explicació del professor; no se'n planeja I'ús 
dins d'un dissey d'ensenyament coherent; rarament s'organitzen 
activitats d'aprenentatge a partir del vídeo; el seu ús incentivador 
es manté per la seva presencia escassa, peró no es reforc;;a mitjanc;;ant 
una presentació atractiva. En alguns casos és utilitzat fora del seu 
context sense la més mínima modificació: programes dissenyats per 
a I'emissió per televisió com a divulgació són utilitzats com a ma
terial docent, o programes dissenyats per I'Open University dins del 
marc d'altres recursos d'aprenentatge, com maquetes de Ouímica, 
són uti litzats presc i ndi nt d' aquests materials. 

En alguns casos hem d'afegir problemes de visionat, tot i que 
I'estudi ja esmentat de Barbosa i Bartolomé mostrava per a la 
Universitat de Barcelona un nivell de qualitat de visionat i d'audició 
forc;;a elevat. 

De cara al futur, I'ús de videoprogrames s'incrementara, bé que 
és possible que se'n modifiqui el suport, que derivaria cap al disc 
óptico 

Vídeo com a instrument d'aprenentatge individualitzat 

Tot i que a menor escala, el vídeo com a instrument individual 
també s'esta introduint a les Universitats. A més de les institucions 
que ofereixen programes d'ensenyament a distancia, els Departaments 
també comencen a oferir als assistents als seus cursos presencials 
la possibilitat de visionar individualment al centre o al seu domicili 
cintes de vídeo que complementen I'activitat docent. Tanmateix, 
continua sent un plantejament minoritari dins de la perspectiva global 
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de l'Ensenyament Superior. Com a exemple, la Biblioteca de la 
Universitat de Barcelona ja disposa de videoteca en la secció de 
Ciencies de l'Educació, tot i que no és de préstec; malgrat tot, es 
tracta d'un nombre insignificant de programes comparat amb el deis 
Ilibres disponibles i és utilitzat escassament pels professors; el 
pressupost anual destinat a noves adquisicions és insuficient. 

Presentacions amb ajuda d'ordinador 

Ha comengat a introduir-se a les aules universitaries I'ordinador 
com a suport a les presentacions multimedia. A I'extrem inferior del 
sistema, un ordinador és connectat a una pantalla LCO que col'locada 
sobre un retroprojector permet reproduir en una pantalla gran la 
imatge de la pantala de I'ordinador. A I'extrem superior, I'ordinador 
és connectat a un videoprojector que projecta la imatge sobre una 
pantalla adequada al tamany del grupo Al centre tenim ordinadors 
connectats a un o més monitors de televisió. 

El sistema ofereix grans possibilitats i, a certs nivells, esta 
tecnicament madur: si fem servir dos colors (blanc i negre) i ens 
limitem a textos i a gratics senzills. Si pretenem utilitzar 256 colors 
els preus es disparen i la millar opció s'inclina cap als videoprojectors 
i els monitors de televisió. Si s'hi introdueixen pantalles amb molta 
informació, del tipus d'una retrotransparencia de densitat mitjana/ 
alta, els monitors de televisió són insuficients. 

A més, no tots els retroprojectors són adequats per utilitzar les 
pantalles de cristall líquid (LCO); d'altra banda, en tots els casos, 
tret de quan s'utilitzen monitors de televisió, la imatge és poc 
Iluminosa, la qual cosa impedeix la il'luminació normal de la sala, al 
revés del que passava amb les retrotransparencies classiques. 

En aquestes condicions no ha d'estranyar que les disciplines en qué 
s'ha introduH el mitja en primer Iloc sigui n aquelles en que visionar 
una pantalla d'ordinador resultava basic: assignatures relacionades 
amb la informatica, I'ús de paquets informatics en estadística, etc. 

Els ensenyaments tecnics seran els que en el futur es beneficiaran 
més d'aquest sistema, tot i que I'ús de presentacions multimedi..a en 
general també s'incrementara en els propers anys. 

2.3. Recursos que ofereixen grans possibilitats 

Tot i ésser forga conegut, l'Ensenyament Assistit per Ordinador 
és poc utilitzat. Són recursos menys coneguts I'Hypertext i el Vídeo 
interactiu. 
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Ensenyament Assistit per Ordinador 

Darrera d'aquest epígraf ens referim a diferents programes en 
suport informatic que pretenen generar aprenentatge. Hi ha tres ti pus 
basics de programes: 

- programes d'exercitació: per al desenvolupament d'habilitats 

- programes Tutorials: per a I'adquisició de coneixements 

- simulacions i simuladors: pretenen objectius múltiples 
específicament relacionats amb la presa de decisions. 

Actualment, s'ha facilitat la producció de cursos d'EAO amb 
I'aparició de Ilenguatges d'autor; tanmateix, la construcció del disseny 
d'aprenentatge subjacent no ha millorat sinó que més aviat ha 
empitjorat des deis temps de l'Ensenyament Programat. 

Vídeo interactiu 

Tot i que es pot plantejar el vídeo interactiu des de moltes pers
pectives, aquí en destacarem la introducció d'imatges reals de vídeo 
en programes interactius generalment en suport informatic. 

Actualment, el vídeo interactiu es troba Iligat al videodisc Laser
visió i és possible que continu'f així uns anys més. Més endavant seran 
substitu'its pels discos óptics digitals. 

Hypertext 

És possible que sigui el suport basic per a la informació escrita i 
audio-visual en el futuro Es tracta de I'auténtica alternativa als Ilibres 
i als apunts actuals. És difícil de descriure en poques paraules la 
importancia que tindra aquest suport. 

2.4. Nous recursos que apareixen 

Actualment hi ha experiéncies i desenvolupaments diversos en 
relació a aquests recursos. Malgrat aixó, no sempre resulta facil 
concretar-ne els avantatges o les possibilitats. Aquí ens limitarem a 
esmentar-ne alguns: 

- Videoconferéncia 

- Televisió per satélit 

- Televisió interactiva 
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- Sistemes experts d'EAO 

- Teletext/Videotext. .. 

I per acabar 

Quina actitud té voste, professor universitari, davant deis mitjans? 
Més propera a la de White o a la de Mander? Apocalíptic o integrat? 

Diuen que el Ilibre impres va trigar un segle a entrar a la 
Universitat. És probable que els nous recursos tecnologics no triguin 
tant. 

Per descomptat, la formació, I'aprenentatge, no de penen exclu
sivament deis recursos. Pero sentir a dir a un professor universitari 
que per ensenyar només li cal una aula i la veu, tot i que aixo sigui 
literalment cert, esta mostrant ser un formador anquilosat, que no 
respon a les expectatives i a les necessitats de la societat actual; no 
pel que diu, sinó perqué aquesta frase és un aspecte obvi de la 
metodologia universitaria i no un principi basic per inspirar-la. 

A I'altre extrem, els que pensen que els mitjans tecnologics 
resoldran els problemes de l'Ensenyament Superior no tenen en compte 
dos aspectes: 

• els problemes realment importants de l'Ensenyament Superior 
són de caire socio-economic i polític; 

• els problemes basics que pot resoldre un professor dins de la 
seva aula es basen en inconsisténcies o errors metodologics, deis 
quals els mitjans representen un aspecte més. 

Convé recordar que el que ens preocupa als tecnolegs educatius no 
són els aparells, les maquines ... El que realment ens preocupa és 
I'aprenentatge, aprenentatge potenciat per la tecnologia, pero, 
basicament, aprenentatge. 
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La introducción de la 
Tecnología Educativa en 
la Enseñanza Superior 
no ha ido acompañada 
en muchos casos de una 
investigación y refle
xión rigurosa sino que 
ha respondido a 
necesidades prácticas 
de profesores preocupa
dos por la calidad de su 
docencia. Este artículo 
realiza un rápido 
resumen de la investi
gación sobre medios en 
Educación, mostrando su 
evolución a lo largo de 
los últimos cincuenta 
años y marcando las 
líneas que deben 
inspirar sobre todo en 
la Enseñanza Superior. 
La segunda parte del 
artículo presenta una 
dimensión más práctica: 
analiza el uso real que 
de los medios se hace 
en Enseñanza Superior, 
insistiendo en los 
aspectos normativos 
que deben regir dicho 
curso. El artículo se 
sitúa en una perspecti
va comunicacional: los 
medios son analizados 
como optimizadores de 
los procesos de 
comunicación: 
Se lorman en conside
ración cuatro niveles de 
uso de los medios: 
- recursos ya introduci
dos: modos de utiliza
ción de recursos ya 
establecidos y amplia
mente diseminados; 
- recursos que actual
mente utilizan un grado 
de desarrollo tanto a 
nivel técnico como de 
procedimientos, pero 
poco conocidos; 
- nuevos recursos que 
aparecen, de los que no 
sabemos a veces para 
qué pueden servir, y 
cuyo uso se encuadra en 
proyectos de investiga
ción avanzada. 

Abstracts 

L 'introduction de la 
Technologie Educative 
dans l'Enseignement 
Supérieur n 'a pas été 
accompagnée, dans bien 
des ca s, d 'une 
recherche et d'une 
réflexion rigoureuses; 
elle a plutót répondu 
aux besoins pratiques 
des professeurs 
soucieux de la qualité 
de leur enseignement. 
Cet article passe en 
revue la recherche 
effectuée sur les 
moyens en Education, 
tout en insistant sur 
les grandes lignes qui 
doivent inspirer 
l'Enseignement 
Supérieur. La seconde 
partie analyse d'une 
far;:on plus pratique 
I'utilisation réelle qui 
est faite de ces moyens 
en soulignant les 
aspects normatifs. Les 
moyens sont analysés 
en tant que lacteurs 
qui optimalisent les 
processus de 
communication. On 
considere quatre 
niveaux d'utilisation 
des moyens: les 
ressources déjá 
introduites: les modes 
d'utilisation de 
ressources dejá 
établies et largement 
diffusées; les 
ressources 
actuellement utilisées 
par quelques 
professeurs bien 
qu 'elles soient 
généralement 
acceptées, et se 
situent á un niveau de 
développement assez 
élevé; les ressources 
avec beaucoup de 
possibilités mais peu 
connues; les nouvelles 
ressources qui voient 
le jour et dont 
I'utilisation s 'adapte 
aux projets de 
recherche avancée. 

The introduction of 
Educational Technology 
at the university has 
not been followed, in 
many cases, by a strict 
research and reflection. 
It has rather come up 
to the teachers' 
requirements who were 
concerned about the 
quality of their 
teaching. This article 
reviews the research 
carried out on 
educational means and 
stresses the main lines 
that should inspire 
Universitary Education. 
The second part 
examines in a more 
practical way how 
these means are really 
utilized, and underlines 
the ruling aspects. The 
means are analyzed as 
optimizing lactors for 
communication 
methods. Four 
utilization le veis 01 
the means are 
considered: resources 
already introduced, i.e. 
how already installed 
and broadcast 
resources are utilized; 
resources currently 
utilized by a lew 
teachers although they 
are generally accepted 
and show a rather high 
level 01 development; 
resources with many 
possibilities although 
not very well known, 
newly born resources, 
the utilization 01 which 
fits to the projects 01 
advanced research. 
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