
n La taula rodona de la TSIUC, mode-
rada per Cèsar Fernández, va reco-

llir, d’una banda, els canvis necessaris
per a la implementació d’aquest nou es-
pai d’ensenyament basat en l’aprenen-
tatge que proposa l’EEES i, de l’altra, les
noves infraestructures que calen per acon-
seguir conformar-lo.

Ernest Abadal, adjunt al Vicerecto-
rat de Política Docent per a Sistemes d’In-
formació i Documentació de la UB, va abor-
dar l’impacte de l’EEES en les infraes-
tructures des d’un punt de vista institu-
cional. En primer lloc, va descriure les ca-
racterístiques del nou model educatiu i
dels canvis que suposa principalment per
a l’alumnat i el professorat. En segon lloc,
va referir-se a les accions polítiques que
estan portant a terme les universitats en
general per impulsar l’EEES, com ara la
creació d’unitats de suport a la docència
(per ajudar el professor a la creació del
material docent), el foment als grups d’in-
novació docent, la revisió i adaptació de
la normativa d’avaluació, etc. En tercer
lloc, va descriure els principals àmbits als
quals afectarà el nou model educatiu: edi-
ficis, infraestructura tecnològica, creació
de continguts, integració de serveis (bi-
blioteques, aules informàtiques, autoa-
prenentatge, etc., al CRAI), serveis d’in-
formació centralitzats, etc. i la necessitat
de disposar de tot el suport de les Unitats
de Tecnologia de les universitats per po-
der dur a terme tots aquests canvis.

Mercè Cabo, vicegerent de l’Àrea de
Recursos d’Informació de la UPF, va defi-
nir el CRAI com un lloc físic on s’integren
els serveis de suport a l’aprenentatge, a
la docència i a la recerca i on els profes-
sionals responsables de la presentació
d’aquests serveis treballen conjuntament.
La creació del CRAI permet compartir equi-
paments, ampliar horaris i augmentar i
millorar la prestació dels serveis adreçats
a professors i estudiants. Trobem exem-
ples de CRAI (Learning Resources Center)

a les universitats anglosaxones i nord-
americanes, principalment. Ara bé, no hi
ha un sol model d’organització del CRAI,
sinó molts, cadascun en consonància amb
la història, trajectòria i característiques
de cada universitat. Els models orga-
nitzatius van des de la integració absolu-
ta, fins a una direcció gerencial i política
comuna en què els serveis, tot i compar-
tir espais, mantenen la seva independència,
amb fórmules intermèdies ben variades.
En tots els casos, però, es donen estruc-
tures menys jerarquitzades que permeten
el treball conjunt dels professionals di-
rectament involucrats en la prestació de
serveis de suport a l’aprenentatge, la
docència i la recerca. En tots els casos,
doncs, el treball col·laboratiu és l’element
clau que marca la diferència.

Dídac Lòpez, cap dels Serveis In-
formàtics de la UdG, va parlar sobre el ca-
mí a seguir en la implantació aquestes in-
fraestructures, tal com demana l’EEES.
Una de les tasques principals que hauran
de fer els serveis informàtics és gestionar
els objectes d’aprenentatge i donar su-
port al docent i a l’alumne a nivell acadè-
mic. Per fer-ho, caldrà començar a assu-
mir nous rols i a implementar eines de ma-
nera diferent a com s’havia fet fins ara. A
més, es farà necessària la creació d’una
nova figura, el gestor d’informació, que

s’encarregarà d’aquesta implantació així
com de controlar tot el procés. Però, tot i
així, la universitat no podrà emprendre
aquest camí tota sola i necessitarà esta-
blir sinergies, crear canals de cooperació
i col·laborar amb la resta d’universitats.
Per a que això sigui possible els serveis
informàtics hauran de canviar la manera
de relacionar-se amb els seus usuaris i
aprendre a treballar de forma transversal. 

Carlos Santamaría, director de Màr-
queting per al Sector Públic a HP, va do-
nar una visió de com el món empresarial
pot col·laborar activament amb el món
acadèmic, ajudant-lo a millorar les seves
infraestructures. A més, el mercat euro-
peu de lliure competència que comporta
l’EEES i que permet que l’estudiant pugui
escollir en quina universitat cursar els
seus estudis, farà que les universitats
s’hagin d’esforçar en oferir més i millors
serveis i, en conseqüència, hagin d’aug-
mentar la qualitat. I és en aquest àmbit
on la universitat podrà crear sinergies amb
l’empresa, de manera que aquesta últi-
ma esdevingui soci tecnològic, ajudi a la
captació de nous alumnes o ofereixi for-
mació continuada als treballadors. 

Per tant, la introducció d’un nou mo-
del d’ensenyament basat en l’aprenen-
tatge afectarà tota la comunitat univer-
sitària i comportarà la plena integració de
les tecnologies de la informació i les co-
municacions en el sistema educatiu. Però,
perquè aquest canvi esdevingui una rea-
litat, caldrà crear models de gestió menys
funcionals i més matricials que permetin
desenvolupar aquest espai conjunt amb
eficiència. n
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Nou espai d’ensenyament, noves infraestructures?
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D’esquerra a dreta, Mercè Cabo, Ernest Abadal, Cèsar Fernández, Dídac Lòpez i Carlos Santamaría.

L’esperit de l’EEES reforça la necessitat d’un ús més intensiu dels recursos i serveis que
la universitat posa a l’abast dels professors i estudiants. Per això, és necessari orga-
nitzar serveis de suport a l’aprenentatge i a la docència que cobreixin les necessitats
derivades de l’EEES que han d’implementar tots els professionals directament involu-
crats, com ara informàtics, bibliotecaris, pedagogs, tècnics, etc. 

          




