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Internet va néixer a mitja década deis anys setanta com a resultat 
de I'interés del Departament de Defensa deis Estats Units per inte
connectar diverses xarxes per mitja de satél·lit i radio. Es buscava 
mantenir una xarxa d'informació sobre investigació militar. La xarxa va 
ser connectada inicialment a quatre institucions académiques' amb el 
proposit de facilitar els treballs de recerca que estaven realitzant per 
al Departament de Defensa. De mica en mica aquesta xarxa es va 
estendre a d'altres centres universitaris i va esdevenir un sistema de 
comunicació i d'intercanvi d'informació entre investigadors. 

Actualment Internet s'ha estés i ja no és exclusiva de les univer
sitats. Tanmateix, la major part d'usuaris continua pertanyent al món 
académico Practicament totes les universitats deis pa'isos desenvolu
pats hi estan connectades i tenen una pagina d'informació propia 
sobre la seva institució. 

L'ús de les xarxes de comunicació facilita la tasca universitaria i 
també la modifica tot obrint noves formes de docencia i d'investiga
ció. En aquest article pretenem ocupar-nos de I'impacte de I'ús d'ln
ternet a la Universitat en I'ambit investigador, docent i de formació del 
professorat universitario 
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(!) Com ja hem esmentat, facilitar els resultats de les investigacions 
,~ entre universitats va ser un deis orígens d'lnternet i és encara avui un 
g, deis motius pels quals els governs continuen ajudant economicament 
~ les connexions de les universitats. 

L'ús d'lnternet té fortes implicacions en la manera d'investigar per
qué facilita aspectes que ja eren vigents i en crea uns altres de nous. 

La rapida propagació de la informació és un deis aspectes més 
importants a tenir en compte i que afecta clarament la manera d'en
frontar-se a un estudi o a una investigació. De fet, I'ús d'lnternet s'ha 
convertit en una eina necessaria per a qualsevol investigador. Acce
dir als bancs de dades nacionals i internacionals no resulta difícil per
qué actualment estan localitzats (com per exemple el sistema Yahoo) 
i permeten realitzar consultes de manera molt senzilla, tot proporcio
nant les adreces deis lIocs on hi ha informació sobre la recerca con
creta que es realitza. 

La proliferació de pagines institucionals i personalitzades a la xarxa 
World Wide Web (WWW) és enorme. La major part d'universitats de 
pa'isos desenvolupats ofereixen en I'actualitat una pagina amb infor
mació sobre l'organitzac'ló deis centres, estudis que s'ofereixen, línies 
de recerca, etc. A més, són molt nombrosos els professors i els inves
tigadors que creen la seva propia pagina on ofereixen informació sobre 
les seves activitats docents i de recerca i fins i tot es pot accedir al 
text d'articles o publicacions recents. Tot plegat té, evidentment, un 
cost de creació i manteniment, i per aquest motiu no tots els pa'isos 
es troben en igualtat de condicions. 

A causa de la gran quantitat d'informació que es va generant a la 
xarxa, han sorgit iniciatives per crear bancs de dades i xarxes sen
ceres especialitzades (per exemple en biologia i medicina) a través 
de les quals s'aconsegueix donar a conéixer qualsevol nova investi
gació, que podra ser avaluada i discutida pels membres de la comu
nitat científica de pa'ISOS molt diversos. La creació de xarxes 
especialitzades té molt de futur, ja que facilita la recerca d'informació 
per als investigadors d'una area determinada. 

A banda de les consultes, el correu electronic i les videoconferén
cies són altres mitjans que faciliten la comunicació entre investigadors. 

El correu electronic ha esdevingut una de les eines més agils i més 
utilitzades per a la comunicació entre els professors universitaris. En 
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aquest moment, treballar amb una persona que és a una gran distan
cia de nosaltres és factible, la comunicació és gairebé immediata, .Ia 
tramesa d'arxius, programes informatics, etc. a través de la xarxa faci
lita enormement el treball. 

De moment, les videoconferéncies encara es fan servir poc a causa 
deis problemes técnics i de cost, peró és evident que en el futur també 
seran molt utilitzades en I'ambit universitario 

Internet permet compartir el coneixement i agilitzar la distribució de 
la informació. Sens dubte, és una eina útil i indispensable per a la 
recerca. Tanmateix, no tot són meravelles. Actualment existeixen 
alguns problemes técnics que val la pena remarcar. En primer lIoc, la 
xarxa es troba molt saturada. Per aquest motiu, algunes consultes 
resulten molt lIargues i tedioses. A més, els sistemes de transmissió 
d'arxius i fitxers encara presenten alguns problemes i el Iliurament no 
sempre arriba de la manera desitjada. 

A banda deis problemes técnics, que sens dubte seran solucio
nats, existeixen altres aspectes a considerar relacionats amb la forma 
d'investigació que mereixen certes consideracions. 

En primer lIoc, I'ús d'lnternet ens posa davant d'una gran quantitat 
d'informació. Aquesta és tan abundant que no sempre comptem amb 
els recursos necessaris per seleccionar les dades que podem rebre. 
Accedir a les informacions contingudes a la xarxa no és difícil, peró 
perqué la informació resulti útil cal tenir la capacitat de discriminar. 

En segon Iloc, la majar part de la informació disponible ha estat 
elaborada i posada a la xarxa des de les nacions amb més capacitat 
tecnológica. En aquest sentit, la xarxa reprodueix les desigualtats exis
tents actualment. El predomini de les infarmacions generades en i per 
als Estats Units és ciar, igual que ho és també el predomini de I'anglés. 

En I'ambit educatiu universitari, la major part de fórums, debats, 
banc de dades, etc. és en anglés. El domini del món anglosaxó és 
evident, pero més enlla de les crítiques que s'hi poden fer, adopta
rem aquí una posició fonamentalment pragmatica i, en aquest sentit, 
considerem que els estudiants que formem en I'ambit educatiu no hau
rien de quedar relegats de la utilització d'aquest mitja per manca de 
coneixement de la Ilengua, i només una major exigéncia en aquest 
sentit pot produir resultats. 

Internet ofereix la possibilitat de conéixer el que es publica i inves
tiga sobre un tema determinat. També podem compartir amb perso
nes que són a milers de quilómetres les nostres idees, pero no oblidem 
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que el món universitari és molt paradoxal. O'aquesta manera, potser 
sabem el que fan els nostres col'legues de California, Moscou i Mexic, 
pero no tenim ni idea del que fa el col·lega del costat. Evidentment, 
aquestes observacions van més enlla de I'ús d'lnternet, pero pensem 
que és important tenir-Ies en compte ja que Internet (igual que al tres 
tecnologies) porta associada idees una mica "romantiques" sobre la 
comunicació que no sempre reflecteixen la realitat. 

La docencia universitaria 

Des de fa temps, la major part d'universitats ha experimentat un 
increment constant en el nombre d'alumnes. Aixo ha suposat un gran 
problema per a I'ensenyament universitario La major part deis profes
sors ha d'adoptar sistemes d'ensenyament magistrals i les relacions i 
els contactes més directes amb els estudiants són difícils de mante
nir. Aquest fet esta portant a plantejar la utilització de la tecnologia 
com una via per millorar I'ensenyament universitario 

La primera opció plantejada per moltes universitats nord-america
nes i europees ha estat la creació de materials informatics per a I'en
senyament. Fins al moment present, el desenvolupament de programes 
informatics s'ha vist com un complement a les classes presencials. 
Així, a més d'assistir a les classes, els alumnes tenen un material a 
I'aula d'informatica que ajuda a I'adquisició del coneixement d'una 
manera més autonoma. Tanmateix, un problema que no se soluciona 
amb aquest sistema és la consulta deis estudiants i I'accés al pro
grama, limitat a la capacitat de I'aula d'ordinadors de cada centre. Per 
aquest motiu, la utilització de les telecomunicacions és una bona alter
nativa. 

En el congrés World Conference on Educational Telecommunica
tions, celebrat el juny de 1996 a Boston, es va posar de relleu la gran 
quantitat d'experiencies que s'estan portant a terme en I'ambit univer
sitari utilitzant les telecomunicacions per a la docencia i les tutories. 

La major part de les experiencies intenten conjuminar el problema 
de la transmissió deis coneixements amb la tutoria. En aquest sentit, 
els programes que fins al moment eren utilitzats a les aules d'ordina
dors es distribueixen a través d'lnternet, i aixo permet que si un estu
diant té un ordinador connectat a la xarxa pugui accedir al programa 
des de casa. A més, és possible crear un servei de tutories a través 
del correu electronic amb el professor o fins i tot amb altres companys 
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(vegeu I'article d'A. Bartolomé en aquest mateix número). A la majo
ria d'universitats la utilització de la tecnologia su posa un complement 
a la docencia presencial, no una substitució. No es tracta de fer uni
versitats a distancia, sinó d'utilitzar la informatica per a una millor 
adaptació de la docencia a I'estudiant. 

Tot i que moltes d'aquestes propostes poden semblar encara cien
cia-ficció, no és gaire lIuny el dia en que podran ser factibles, i de 
fet les propostes de recerca i desenvolupament de la comunitat euro
pea ja fa temps que segueixen aquesta línia. El problema continua 
sent més econ6mic que tecnic. 

L'ús d'lnternet permet obrir I'ensenyament universitari més enlla del 
centre, ja que és possible que I'alumne pugui participar en cursos 
impartits per professors d'altres centres i paIsos. En aquest sentit, un 
deis objectius del programa S6crates de la comunitat europea és pro
moure la creació de programes curriculars conjunts a segon cicle, 
programes de postgrau i masters. 

L'ensenyament obert i a distancia a través de videoconferencies és 
una altra de les vies interessants que també inagura moltes possibilitats. 

La docencia universitaria es veura afectada per I'ús de les tele
comunicacions. El temps dedicat a la docencia no podra quedar res
tringit a unes hores de classe presencials, la tutorització haura de tenir 
més importancia i més temps de dedicació, un curs podra ser impar
tit per diversos professors que poden pertanyer a diversos pa'isos (o 
a diverses universitats d'un mateix país) i, evidentment, caldran equips 
que desenvolupin els programes adequats a la docencia. Per6 aques
tes transformacions, a més de les indispensables inversions econ6mi
ques, requereixen un canvi en la mentalitat del professorat i en 
I'organització de la mateixa universitat. 

La formació del professorat universitari 

Si bé en altres nivells educatius existe ix una formació específica 
per a la docencia, a la Universitat no passa el mateix. Els professors 
es troben davant deis alumnes sen se cap coneixement previ ni cap 
mena de preparació específica. Tots hem estat alumnes abans que 
professors, així que a través deis models rebuts el professor univer
sitari va reproduint i adaptant (amb el pas del temps) aquests models 
a la seva pr6pia manera de ser i de fer classes. 
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Tot i que sembla que la Universitat actual prioritza la recerca sobre 
la docencia, les preocupacions quotidianes, el dia a dia, ens enfron
ten a uns estudiants i, en aquest sentit, la docencia esdevé tema de 
conversa amb els companys més afins. 

Més enlla d'aquesta quotidianitat, existeixen realment investiga
cions, propostes didactiques, estudis sobre la docencia universitaria 
en general i també aplicada a arees específiques de coneixement. 
Aquestes informacions que es publiquen a revistes especialitzades o 
de les quals es parla en els congressos sobre el tema, no sempre 
arriben als realment interessats, als que en poden obtenir idees per 
millorar la seva practica docent. En definitiva, pensem que el profes
sor universitari no té gaire oportunitats per intercanviar experiencies 
sobre les seves classes ni té un facil accés a les informacions dis
ponibles sobre el tema. Aquests dos pressupósits ens porten a con
siderar que I'ús de les telecomunicacions podria ser 'aprofitat per 
ajudar a millorar aquesta situació. D'aquesta manera, gracies al suport 
del Vicerectorat de Docencia i Estudiants de la Universitat de Barce
lona, el curs 1996-97 s'iniciara un fórum telematic sobre docencia uni
versitaria,2 que creiem que pot su posar una manera interessant i 
relativament senzilla d'impulsar la comunicació entre el professorat 
sobre experiencies d'innovació, recursos, intercanvi d'informacions, etc. 
En definitiva, es tracta de crear un marc d'intercanvi obert sobre tots 
aquells teme,s relatius a la docencia universitaria. 

Els principals objectius del fórum són els següents: 

• Permetre I'intercanvi d'experiencies entre el professorat de la Uni
versitat de Barcelona. 

• Accedir a documents sobre la formació del professorat universi
tari. 

• Coneixer les experíencies d'innovació docent que es realitzen dins 
de la mateixa Universitat. 

• Estimular la reflexi,ó sobre la tasca docent. 

En una primera fase, el fórum telematic quedara restringit al pro
fessorat de la Universitat de Barcelona. En aquest sentit, qualsevol 
professor o professora que ho desitgi pot inscriure's a la Ilista de dis
tribució del fórum i a partir del moment en que ho faci rebra tots els 
missatges que es produeixin. 

(2) Per rebre inlormació més detallada sobre el lórum, us podeu dirigir a I'adrega electró
nica: lórum@ariadne.ds.ub.es 
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Al comengament, el fórum tindra un caracter general (sen se dife
renciació d'arees de treball) encara que esta previst que en un futur 
es cre'in fórums telematics, 

Les principals activitats del fórum són les següents: 

• Intercanvi obert entre el professorat que pertany al fórum. Es tracta que 
qualsevol professor o professora pugui realitzar aportacions per dis
cutir aspectes relacionats amb la docencia, efectuar consultes, dema
nar idees, etc, Aquesta activitat és potser una de les més importants, 
ja que es tracta de crear un intercanvi obert de col'laboració i dis
cussió entre el professorat. 

• Servei de notícies, Es tracta d'oferir informacions sobre aspectes rela
cionats amb la docencia com ara jornades, conferencies, seminaris, 
beques, etc, També es preveu la possibilitat de consultes tematiques 
particulars, ja que des del fórum es podra tenir accés al servei de 
documentació sobre formació del professorat universitari de la Uni
versitat de Barcelona, 

• Activitats sobre innovació docent, Es proporcionara la informació sobre 
les activitats que porta a terme la Universitat de Barcelona en I'ambit 
d'innovació docent, creació de materials informatics per a la docen
cia, formació del professorat, etc, 

• Oiscussions tematiques, Trimestralment es demanara la col'laboració 
d'algun professor perque doni a coneixer experiencies en curs o per
que aporti algun article de caracter general sobre aspectes que afec
ten la docencia (formes d'avaluació, tutories, etc,). Un cop distribuIda 
la contribució per la xarxa, es deixara un marge de temps de dues 
setmanes per a preguntes i comentaris generals sobre aquesta. 

Perque un fórum telematic funcioni cal una coordinació de les acti
vitats proposades i també un cert control del flux de les comunica
cions, Habitualment, quan existeixen moltes comunicacions obertes es 
tendeix a realitzar un filtre, Per exemple, en el cas de debatre un mate
rial determinat o un article concret, I'animador de la xarxa ha de sin
tetitzar preguntes semblants de manera que una persona no rebi un 
número excessiu de missatges, 

A més de ser un Iloc de debat, el fórum també esta concebut com 
un servei d'informació i consultes, Per aquest motiu, a més de la coor
dinació es compta amb una becaria que, a banda de controlar els 
aspectes tecnics, s'ocupa de mantenir les informacions del fórum al 
dia i de respondre les consultes particulars. 
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(¡j El que queda per fer, el que queda per pensar ... 
> 
iii en 
1/1 
o 
(; Al lIarg d'aquest article hem intentat oferir una visió general de les 
l~ possibilitats que I'ús de les telecomunicacions té a la Universitat per 
g, a la recerca, la docencia i la formació del professorat. Les diverses 
~ opcions esmentades a penes acaben de comenc;;ar i, per tant, queda 

encara molt camí per recórrer. S'apunten canvis en les formes d'in
vestigació, en les formes d'ensenyament, pero aquests acaben de 
comenc;;ar, només els pa'isos amb més recursos ofereixen un major 
nombre d'investigacions i estudis sobre el tema. 

En definitiva, existeixen moltes vi es a explorar i a valorar. La tec
nologia ofereix moltes possibilitats, pero, com sempre, I'exit de la seva 
utilització depen en gran mesura de la mena de resultats que vulguem 
obtenir. Per aquest motiu, cal conjugar els fets amb els pensaments, 
el desenvolupament de materials tecnologics amb el tipus de docen
cia i de recerca que la Universitat vol oferir. 

Paraules clau 

Telematica 

Formació professorat 

Ensenyament universitari 

Informació 

Comunica ció 
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Desde la creación de Depuis la création d'ln- Since the appearance /JI 

Internet, estrechamente ternet, qui fut étroite- of Internet, which is clo- a. 
(1) 

relacionada con la ment liée a la sely linked to university a. 
investigación universita- recherche universitaire, research, the communi- O 
ria, las redes de comu- les réseaux de commu- cation networks have o 

(1), 

nicación han empezado nication ont commencé begun to transform aca- ::l 
o 

a transformar la vida a transformer la vie uni- demic life, both for tea- ¡¡j' 
académica, tanto a versitaire, que ce soit chers and researchers, 
nivel docente como au niveau de /'enseig- The fundamental goal Qf 
investigador. El objetivo nement ou au niveau de this article is to pro vide 
fundamental de este la recherche, Cet article an overview of the pre-
artículo es ofrecer una entend essentie/lement sent and potential 
visión general de la offrir une vision généra- impact of communica-
incidencia actual y le de I'incidence actue- tions networks on the 
potencial de las redes /le et potentie/le des university First, in the 
de comunicación en el réseaux de communica- field of research it 
ámbito universitario, En tion sur /'université, On stresses the importance 
primer lugar, a nivel de y souligne tout d'abord, of Internet as a source 
investigación se destaca en ce qui con cerne la of information through 
la importancia de Inter- recherche, /'importance data bases, the pages 
net como fuente de d'lnternet en tant que written by university and 
información a través de source d'informations a research centres and 
los bancos de datos, travers les banques de the ea se with which 
las páginas creadas por données et les pages researchers in different 
centros universitarios y créées par des centres parts of the world can 
de investigación y la universitaires et de communicate and work 
facilidad de comunica- recherche ; I'accent est together, Second, we 
ción entre investigado- également mis sur les analyse the role of com-
res de diferentes échanges que ce rése- munication networks in 
ámbitos geográficos au permet entre cher- university teaching, both 
para poder comunicarse cheurs insta/lés aux as a means of transmit-
y trabajar conjuntamen- quatre coins du globe, ting computerised tea-
te, En segundo lugar, ceux-ci pouvant désor- ching programmes and 
analizamos el papel de mais communiquer faci- of providing services for 
las redes de comunica- lement et, ainsi, students and selting up 
ción en la docencia uni- travai/ler ensemble, L'ar- open and distance tea-
versitaria tanto como ticle analyse ensuite le ching systems, Lastiy 
medio para transmitir role des réseaux de the article ends with a 
programas informáticos communication dans description of the expe-
de enseñanza como por /'enseignement universi- riment of selting up a 
ser un sistema de aten- taire, que ce soit pour network forum on uni-
ción al alumno y de transmettre des pro- versity teaching, which 
creación de sistemas grammes informa tiques we are carrying out at 
de enseñanza abiertos d'enseignement, pour the University of Barce-
y a distancia, Finalmen- étre au service des élé- lona, 
te, acabamos este artí- ves ou pour créer des 
culo con la descripción systémes d'enseigne-
de la experiencia de ment ouverts et a dis-
creación de un foro tance, Pour finir, I'article 
telemático sobre docen- décrit /'expérience de 
cia universitaria que création d'un forum télé-
estamos /levando a matique sur /'enseigne-
cabo en la Universidad ment universitaire qui 
de Barcelona, est actue/lement en 

cours a l'Université de 
Barcelone, 
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