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Presentació 

Miquel Angel Aguareles Begoña Gros* 

Com a xarxa de xarxes, Internet, que va néixer de la convergen
cia del desenvolupament de la informatica i de les telecomunicacions, 
és un nou mitja de comunicació que, en fer possible nous mitjans 
d'expressió i de comunicació entre els pobles per al seu coneixement 
mutu, permet crear grups o comunitats globals de manera instantania. 
Tot i que la seva utilització en educació encara és escassa, s'intueix 
com una eina de grans possibilitats i canvis. Per aquest motiu, ens 
ha semblat oportú dedicar una monografia a Internet i als temes que 
s'hi relacionen. 

La referencia a les telecomunicacions en I'ambit educatiu ha aug
mentat notablement a causa, sobretot, de les expectatives que I'ús 
d'lnternet ha despertat entre professionals, administradors, etc. El feno
men és recent, per aquest motiu el tipus de publicació se centra bé 
en la descripció de les possibilitats bé en I'analisi d'experiencies con
cretes. La composició del número monografic Educació i Telematica 
es mou en aquesta línia. En aquest sentit, hem intentat recollir articles 
de reflexió juntament amb experiencies concretes que s'estan portant 
a terme amb I'objectiu que el lector tingui una visió general de les 
possibilitats pedagógiques de I'ús de les xarxes de comunicació en 
I'ambit educatiu . 
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La monografia s'inicia amb I'article del professor Cleborne Maddux, 
qui fa una analisi deis límits i de les possibilitats de I'ús d'lnternet a 
les escoles. Aquesta aportació serveix per situar el tema i, a partir 
d'ella, els articles que componen aquest número s'organitzen en base 
a dues tematiques: la telematica en I'ensenyament i les xarxes telema
tiques per a la docencia i la recerca universitaries. 

En I'apartat sobre la telematica en I'ensenyament, es recullen set 
articles dedicats a I'ús de la telematica en I'ensenyament primari i 
secundari: 

Neus Lorenzo i Elena Noguera presenten les experiencies que s'es
tan portant a terme des de la Xarxa Telematica Educativa de Cata
lunya, creada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

Miquel Colomer descriu la historia de Pangea, una xarxa creada 
per facilitar la comunicació entre els professionals de I'ensenyament i 
els membres de les ONG. 

Jack Hassard analitza I'ús de les telecomunicacions en I'aprenen
tatge cooperatiu a través del Global Thinking Project. 

Narcís Vives descriu la xarxa I*EARN, xarxa telematica educativa 
internacional que reuneix, en aquest moment, més d'un miler d'esco
les i d'organitzacions juvenils de 30 pa'lsos diferents. 

Ana Piñero i Ramón Barlam ens expliquen com es viu des de I'es
cola la participació activa en les xarxes telematiques. 

Joana Vidal centra el seu treball en I'ús de les telecomunicacions 
per a I'aprenentatge de lIengües, concretament el del frances. 

Benita Compostela acaba aquest primer apartat amb una reflexió 
sobre com I'ús d'lnternet en I'ensenyament pot servir per al coneixe
ment social d'altres cultures. 

Al segon apartat, que tracta de les xarxes telematiques per a la 
docencia i la recerca universitaries, recollim un conjunt d'articles que 
se centren en I'ús de les telecomunicacions en I'ambit universitario S'i
nicia amb un article de Begoña Gros sobre les possibilitats de I'ús 
d'lnternet en el món universitari que es complementa amb un seguit 
d'aportacions en que es descriuen projectes d'investigació desenvo
lupats o en curs entorn de I'ús de les xarxes telematiques per a la 
docencia i la recerca universitaries. 

Antonio Bartolomé i el seu equip descriuen I'estat de les investi-
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gacions que porta a terme el grup 1+0 del Oepartament de Oidacti
ca i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. 

Angels Martínez i Mariona Grané donen notícia sobre el projecte 
GRIMM, nascut I'any 1994, que vol potenciar el paper de I'ordinador 
a I'educació infantil. 

Juana Sancho i el seu equip descriuen el projecte REM (Reseau 
d'Enseignement Multimedia), que se situa dins del IV Programa Marc 
de la Unió Europea. 

Antoni Sans i Albert Boada descriuen la situació actual en qué es 
troba el projecte REOINET, una xarxa de bases documentals automa
titzades que inclou la documentació produ'ida en I'ambit de les cién
cies de I'educació en l'Estat espanyol. 

Acabem aquesta monografia amb la recopilació portada a terme 
per Miquel Angel Aguareles sobre eines i recursos que inclou un glos
sari de termes d'lnternet, una guia de lectures i bibliografia. 

S'ha procurat -en la mesura de les nostres possibilitats- donar la 
paraula al major nombre de professionals de I'ambit de la telematica 
i I'educació, en un intent, no certament freqüent, de plegar un ampli 
ventall d'opinions i perspectives. 

Tanmateix, aban s de cloure aquesta presentació, manifestem, de 
manera expressa, les dificultats sorgides a I'hora de cercar i de loca
litzar les paraules clau corresponents a cadascun deis treballs que 
aquí es presenten. Com és sabut, la revista Temps d'Educació es guia 
pel Thesaurus Catala d'Educació, aparegut I'any 1992, obra remarca
ble i molt útil per a la construcció de bases de dades documentals. 
Amb tot, i atesa la velocitat en qué es produeixen les innovacions en 
el camp de les xarxes de la comunicació i de la telematica educati
va, es detecten alguns buits que de ben segur seran solucionats en 
una necessaria actualització del nostre tesaurus. O'aquí probablement 
que els lectors trobin alguna mancanga o incidéncia que, en qualse
vol cas, és deguda a les limitacions própies de I'esmentat tesaurus. 

Que tot plegat serveixi per aprofundir en la tasca inacabable de 
cercar nous rumbs per a les ciéncies de I'educació. 
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