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Ensenyar llengües a l’època d’Internet1

Daniel Cassany
Universitat Pompeu Fabra

Internet també ens ha fet diferents, com a 
professors i aprenents —ens agradi o no. 
Gràcies a la informació, els recursos,  
els contactes i les activitats que aporta  
la Xarxa ha canviat la nostra feina a l’aula. 
Repassem aquí aquests canvis,  
plantegem algunes de les qüestions  
més controvertides i hi busquem  
respostes reflexives, més enllà de les  
visions apocalíptiques o messiàniques  
i del proselitisme estèril.

Presentació

És innegable que Internet ha canviat la nostra manera de viure i treballar, sigui a principis  
dels noranta (com suggereixen els especialistes) o més tard. En els últims anys la Xarxa 
ha arribat a l’aula: l’Administració ha comprat portàtils per a l’alumnat, els llibres de text 
estan adoptant un format electrònic, les aules s’han connectat a la Xarxa, s’han genera-
litzat les plataformes d’aprenentatge en línia i parlem d’escola 2.0 (o de denominacions  
semblants). No hi ha marxa enrere.

En aquest article exploraré els canvis que suposa la implantació de la Xarxa de manera  
constant i estable per a l’aprenentatge de llengües. Em basaré en algunes recerques prò-
pies i en altres autors2, però també en l’experiència quotidiana a les aules, la meva i la 
dels companys que tinc al voltant, de diversos nivells d’ensenyament. En pocs anys he  
passat de retallar i enganxar fragments de textos i esquemes en DINA4 fotocopiables i de 
corregir amb bolígraf roig piles d’exàmens en paper, a preparar webs d’assignatures, obrir 

1. Una primera versió reduïda d’aquest article es va publicar a la revista Textos de didáctica de la lengua y la literatura, 57, 
en el context del monogràfic titulat “Textos e hipertextos”. Aquest text adapta al català aquell original i l’amplia i l’ac- 
tualitza notablement.

2. Les reflexions d’aquest article formen part del projecte de recerca Descripción de algunas prácticas letradas recientes.  
Análisis lingüístico y propuesta didáctica (HUM2007-62118/FILO; del 12-12-2007 al 30-3-2011), del Plan nacional de inves-
tigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2007-2010. A més, l’equip d’aquest projecte de recerca, denominat  
Literacitat Crítica, forma part del Gr@el (Grup de Recerca sobre Aprenentatge i Ensenyament de Llengües), que és un grup  
consolidat amb finançament (AGAUR 2009 SGR 803, 3-7-2009).
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tasques setmanals a Moodle i a posar notes en línia de fòrums i blogs. És impressionant  
com ha canviat la meva feina, de mica en mica, a vegades potser sense prendre’n cons-
ciència.

Vull explicar aquí alguns d’aquests canvis, a més de les meves sensacions i opinions. No 
faré cap declaració programàtica d’objectius educatius ni tampoc cap catàleg proselitista  
de recursos o experiències. Al contrari, m’agradaria explicar les meves inquietuds, les 
il·lusions i els desencisos. Vull mostrar-vos “la cuina” d’un professor d’idiomes, que està 
convençut que és una responsabilitat poder donar als alumnes el millor i el més actual i  
que, per això, s’ha proposat aprofitar Internet sense abandonar el que tenia de millor  
l’aula abans que arribés. 

Nadius, residents, productors i abelles

Vegem primer algunes metàfores que expliquen de manera senzilla però poderosa el  
canvi profund que estem vivint.

Distingim entre els nascuts i alfabetitzats amb l’escriptura, el paper i els llibres, i els criats  
amb pantalles, mòbils, Google i Youtube —també coneguts com “la generació de la  
Xarxa” (net generation) o la “generació Google”— perquè ho confien tot sempre a aquest 
motor de cerca. La famosa metàfora dels immigrants i dels nadius digitals de Marc Prens-
ky il·lustra aquest fet de manera suggerent (Cassany i Ayala, 2008), però transmet pressu- 
postos ingenus, com que el saber i la destresa vénen del bressol, que els nadius estan  
“àmpliament preparats “, que els immigrants mai no assolirem aquesta capacitat nadiua  
i, en definitiva, que el paper i la Xarxa són universos incompatibles.

Més metàfores mostren altres qüestions. Peter Kruge distingeix els visitants dels residents 
digitals, al marge d’edats i d’educació. Els visitants es connecten a la Xarxa de tant en tant 
per respondre correus o buscar dades, la consideren una cosa “virtual”, oposada a la rea-
litat. En canvi, els residents “viuen” a la Xarxa i la confonen amb la realitat: xategen amb  
els col·legues, consulten la Viquipèdia, visiten El Rincón del Vago, pengen les tasques es- 
colars a Moodle, comparteixen els materials amb Dropbox i corregeixen en línia amb  
Markin, per citar alguns recursos digitals.

També distingim els consumidors dels productors de contingut. Els primers entren als 
xats però no hi diuen res; tafanegen els fòrums, però no hi participen; obren un perfil  
mínim a Facebook per poder espiar els perfils dels coneguts, però rarament hi escriuen  
al mur, hi envien missatges o hi pengen fotos. Al contrari, els residents pengen les fotos  
a Flickr i s’apunten a diverses comunitats d’interès, comparteixen les llistes musicals a  
Spotify, els textos a Scribd, piulen o “twittegen” les impressions que els causa un curs de 
formació, i fan un apunt o “postegen” periòdicament al blog del centre o del departament. 
Són productors continuats de continguts.

Podríem rebatre que fins i tot un consumidor passiu, que no escriu mai, continua sent  
una audiència autèntica i, doncs, que indirectament contribueix a la Xarxa. Però és ben  
cert que la cortesia digital tracta amb duresa els lurkers (o tafaners, els que callen), els idlers 
(o mandrosos, que participen poc), o els smurfs o smurfettes (o insubstancials, que fan 
aportacions sense suc ni bruc). En resum, el protocol digital vol internautes treballadors  
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que facin créixer la Xarxa. Potser va ser possible ser només lector en l’època del llibre, i  
sentir-se i reconèixer-se lletrat, però no és pas viable això mateix a la Xarxa.

Vista així la Xarxa acaba sent un gran rusc d’abelles obreres que busquen aliment, cons-
trueixen niu i treballen sense descans. Cadascun de nosaltres fem com aquests insec- 
tes admirables quan accedim a la Xarxa des del mòbil, quan “seguim” un expert a  
Twitter o quan reaccionem amb un “m’agrada” a l’aportació d’un amic. Estem sempre con- 
nectats al rusc i n’aprofitem la mel i la cera que hi ha, però no ho fem només d’una ma- 
nera cega o obedient, com podria fer pensar aquesta metàfora d’invertebrats, sinó amb  
creativitat, llibertat, iniciativa, per aprendre més i per millorar la nostra vida. Som part  
d’una gran comunitat digital, que se sol conèixer amb la denominació Web 2.0 —que és  
una altra metàfora, perquè el 2.0 no correspon a cap versió informàtica nova de la Xarxa, 
sinó només a una altra manera d’usar-la, creativament i participada, com a abelles, nadius 
residents i productors.

Així seran els nostres alumnes en endavant, si no ho són ja avui, quan els mòbils intel·li- 
gents baixin de preu, tothom en tingui un a la butxaca i l’accés a la Xarxa sigui univer- 
sal. Aquesta és l’escola que ens espera després de la implantació d’Internet, quan la  
Xarxa serà una companya fidel, constant i silenciosa.

Els docents? Sovint trobo cares llargues, inquietes o sincerament angoixades, entre l’au-
diència. Pensen: “M’agradaven els llibres, el contacte cara a cara amb els nois; em vaig  
fer professor per això i ara ha canviat tot: desapareixen els llibres, el paper, la biblioteca...  
tot el que vaig aprendre, tot el que em van ensenyar, tot el que m’agradava”. Que depri- 
ment! I pessimista… Prefereixo concebre aquest canvi d’una altra manera: “Quina sort!  
Ens ha tocat ser testimonis d’una de les tres o quatre revolucions culturals que ha tin- 
gut la història de la humanitat —perquè Internet equival a la invenció de l’escriptura, de  
la impremta o de la ràdio. Que afortunats! Vam conèixer el món abans que arribés In- 
ternet i també el podem veure i gaudir ara que ja és mig digital. Ben pocs ho podran dir  
igual”.

I acabo amb una altra metàfora clàssica, sobre el contingut i el continent, en versió vitivi-
nícola doble. El primer significat s’ha de posar en boca de les discogràfiques, de les edi-
torials —i també dels bibliotecaris, i potser també dels mestres?—, que de cop i volta un  

dia van dir-se “jo que em pensava que  
era del negoci del vi, i ara m’adono  
que només fabrico ampolles”, és a dir, la 
Xarxa ha permès que les persones ens 
intercanviem música, novel·les, aprenen-
tatges i coneixements, i no calen dis-
cos, ni llibres ni aules —ni les empreses 
i els professionals que els produeixen... 
Això és en part el que vénen a dir al-
guns dels defensors dels entorns perso-
nals d’aprenentatge o PLE (que mencio-
nen Adell Segura i Castañeda Quintero  
2010), quan afirmen que els internautes 

més actius aprenen constantment a la Xarxa, a través dels seus contactes i dels seus fò-
rums, blogs, vídeos, etc. Llavors, si les persones ja aprenen a la seva manera a la Xarxa,  

La Xarxa acaba sent un gran 
rusc d’abelles obreres que 

busquen aliment, construeixen 
niu i treballen sense descans 
(…) amb creativitat, llibertat, 
iniciativa, per aprendre més  
i per millorar la nostra vida.



47

LA MIRADA EXPERTA: ENSENYAR I APRENDRE LLENGÜES

quin espai i quins objectius resten per a l’escola?, tenen sentit les aules i els llibres de text  
tal com els hem conegut fins ara?

Seguint en la mateixa línia, Colin Lankshear i Michel Knobel (2008) suggereixen que bona  
part de la pràctica educativa que avui es fa amb les TIC és “vi vell en bótes noves”, és  
a dir, les TIC s’usen de moment per reproduir i perpetuar les pràctiques d’ensenyament i  
d’ús de la llengua que hi havia abans d’Internet, i no tant per desenvolupar les formes i els  
estils d’aprenentatge que són propis d’aquestes tecnologies, de la filosofia Web 2.0. Tor-
narem sobre aquest punt més endavant.

Aprenentatge en línia

Amb Internet, l’ensenyament-aprenentatge passa “també” en línia, amb la mediació de 
l’ordinador i la Xarxa. Encara que es destaqui sovint la novetat que suposen els hiper- 
vincles, la multimodalitat (l’ús d’imatges i vídeos) o la pantalla i el teclat —en contrast  
amb el paper i el llapis—, el més important és que a la Xarxa entrem en contacte amb mi- 
lions d’internautes i recursos, de manera instantània i constant. Això provoca canvis sor-
prenents:

• S’esfondren les aules. El material didàctic està sempre disponible i docents i apre-
nents som lliures de triar quan, on i com volem llegir, estudiar, resoldre tasques, corregir  
o fer preguntes i respondre-les. Neix així el perill de l’addicció i del comportament  
compulsiu, com revisar el correu a mitja nit o xatejar durant tot el dia. Els nois no po- 
den estar-se 24 hores enganxats a una pantalla. Cal desenvolupar i mantenir hàbits  
saludables per gestionar l’activitat digital, amb ordre i periodicitat, amb eficàcia, sense 
abandonar-la però sense que ens esclavitzi.
La prohibició d’utilitzar portàtils, mòbils o altres dispositius s’ha d’emmarcar aquí.  
L’aula, com a espai d’aprenentatge, requereix la connexió per buscar, usar i elaborar  
informació pertinent, però no per mantenir xerrades ocioses o per jugar, igual que no  
atenem el mòbil (apagat o en silenci) en una reunió de treball. Els nois han d’aprendre a 
distingir l’ús de les màquines en context escolar, per aprendre, i en context personal, per 
divertir-se.

• On és el límit entre l’esfera pública (i escolar) i la privada? A la pantalla saltem del 
web de la nostra assignatura al correu personal, al diari del dia o un xat amb familiars.  
Sanz (2009) revela l’angoixa d’algunes mares que saben que els seus fills “bloguegen”  
sovint, que no volen fiscalitzar aquesta pràctica perquè entenen que és seva i privada, 
però que tenen por que els fills difonguin dades personals o conversin amb descone- 
guts. En aquest sentit, l’escola ha d’incorporar al seu currículum l’educació dels as- 
pectes pragmàtics (de què es parla, de quina manera, per què) i ètics (de quina ma- 
nera, amb quina cortesia, amb quin to) de la comunicació mediada per ordinador, de  
la mateixa manera que ensenya a parlar en públic o usar els registres formals. Tampoc no 
és una qüestió d’una assignatura de “valors” o d’“educació per a la ciudadania”, sinó de 
totes —i també dels idiomes i de les llengües.
El problema corrent del “copiar i enganxar” o del plagi també s’entén millor des  
d’aquesta perspectiva. Els nois veuen la Xarxa com l’extensió del carrer o del pati, on  
el que es diu és de tots i de ningú: els acudits, les xafarderies o els contes no tenen  
autor i els parlants els reproduïm sense aclarir-ne la procedència. Ningú no fa: “ara us  
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explicaré un acudit que vaig sentir el dia X explicat per la senyora Z, que n’és l’au- 
tora”. És ridícul. Però en l’àmbit públic (i escolar) el coneixement té autor i propietari  
intel·lectual legal, per la qual cosa cal citar segons les convencions de cada disciplina.  
Aprendre això també forma part de les qüestions pragmàtiques que mencionava més  
amunt i, per tant, del currículum escolar.

• Utilitzem discursos nous i particulars. La Xarxa ha creat gèneres textuals nous, de 
tipus sincrònic (autor i lector interactuen en temps real), com el xat o les simulacions,  
o asincrònic (interacció diferida) com el correu, els fòrums, els webs, les wikis i els  
blogs. Sovint són discursos multimodals (que integren fotos, vídeos, àudios, reproduc-
ció virtual, etc.), hipertextuals (conformats per unitats petites i entrellaçades entre si  
amb vincles), intertextuals (connectats a d’altres textos), en els quals s’usen diverses  
llengües i s’incorporen diferents veus, punts de vista i pressupostos culturals. 
No s’aprenen aquestes formes textuals de manera natural o simple. Cal ensenyar a  
“apropiar-se’n”, a dominar els aspectes més tècnics (programes, funcions) i els més  
lingüístics (registre, vocabulari, etc.; vegeu Cassany, 2003), però també a aprofitar-los 
per adquirir informació, per transformar-la en coneixement i, en definitiva, per apren- 
dre. Molts nois poden saber fer un blog, navegar pels perfils de les xarxes socials o  
participar en un fòrum, però només ho han fet de manera improvisada i frívola, per  
passar el temps. “Bloguejar” amb una comunitat d’estudiosos d’un tema, fer contri- 
bucions a un fòrum sobre un problema o xatejar per intencanviar opinons elaborades 
sobre un tema científic és tota una altra cosa i no cal pressuposar que els alumnes ja  
ho sàpi-guen fer, només perquè dominen les funcions del programa. De fet, cal fixar  
normes d’ús d’aquests gèneres i programes per convertir-los en eines d’aprenentatge 
autèntic i continuat, que té poc a veure amb els usos col·loquials i ociosos dels ma- 
teixos mitjans. 
Prenent l’exemple del xat, no confonguem una conversa improvisada entre adoles- 
cents, que parlen de les seves aficions, amb un xat de metges per diagnosticar un pa-
cient, o un altre d’enginyers de camins per comentar els detalls d’un projecte. Campu- 
zano (2003) explica les pautes que va establir en una assignatura en línia per obtenir  
el millor benefici pedagògic d’un xat de comentari de textos: nombre limitat de parti-
cipants, moderació de la xerrada per part del docent, torns preestablerts i controlats de 
participació, implicació obligatòria de l’alumnat, ús obligatori d’un registre especialitzat  
i correcte, etc. 
Un dels temes calents en recerca avui dia és precisament l’aprofitament de cada un 
d’aquests gèneres discursius, amb els programes informàtics corresponents, per  
desenvolupar bones pràctiques educatives, que generin aprenentatge i satisfacció entre 
l’alumnat i el professorat. En són exemples el projecte Eduwiki (Pérez i Cervera, 2010)  
o el monogràfic Wiki i educació superior a Espanya (2010) per al gènere wiki; la re- 
flexió d’uns mestres sobre els blogs (Jubany, Vilà i Jové 2006) o la infinitat de repo- 
sitoris de webquest i a les caceres del tresor (directori de webquest). I podríem  
afegir una llista inacabable de recursos, possibilitats, experiències… Però el propòsit 
d’aquestes línies és més reflexiu i valoratiu, com ja he dit.
En la meva opinió, de moment som en una fase inicial d’experimentació, que s’ha de  
confirmar amb resultats empírics de recerca, a fi d’evitar que no estiguem servint el  
mateix vi, encara que haguem canviat les bótes... Així, crec que les webquestes i les  
caceres del tresor són una bona tasca cooperativa de lectura, encara que no com- 
parteixin la filosofia del Web 2.0, ja que sovint són activitats preelaborades, amb  
resposta previsible i fins i tot tancada, en què els nois tenen escàs marge de crea 
tivitat i de producció de contingut. També considero reptadors els intents d’integrar 
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Twitter i Facebook a la classe, però no estic segur que es pugui seguir un curs de bio- 
logia o de llengua al pati de l’escola, —per dir-ho també de manera metafòrica. La dis-
tinció anterior entre el privat i el públic (i escolar), amb els gèneres corresponents, s’ha  
de respectar també en la innovació docent amb TIC: aprendre gramàtica, física o  
geografia requereix un discurs tècnic, planificat i elaborat que potser no poden supor- 
tar alguns d’aquests gèneres digitals, més usats per a la xerrameca i l’oci, que només 
permeten enviar frases curtes o missatges emotius. Potser és possible assabentar-nos  
per una “anotació” en un mur a Facebook o per una piulada a Twitter d’un concepte  
nou (per exemple, la “realitat augmentada” o “l’entorn personal d’aprenentatge”), però  
ens calen discursos més elaborats i contextualitzats (sostinguts, monologats, elaborats, 
específics) per poder desenvolupar i adquirir els conceptes i transformar-los en conei-
xement.
Al capdevall, com sempre, els objectes didàctics (el llibre de text, la pissarra, el vídeo, 
i també la Xarxa) no són absolutament bons o dolents o no garanteixen sempre bones 
pràctiques educatives. Un bon professor pot fer una gran tasca amb recursos modes- 
tos i analògics, mentre que un mestre despistat pot espatllar totes les potencialitats  
d’una wiki o d’un blog.

• Programem més que mai. L’assignatura guanya complexitat amb tasques en lí-
nia i de classe, individuals i d’equip, més recursos i més diversos, gèneres electrònics  
(fòrums, wikis, xats) que se superposen als tradicionals (treball, recensió, comentari).  
Tot s’ha de planificar i explicar amb detall, antelació i claredat. El docent ha d’ordenar, 
escriure i explicitar-ho tot de manera prolixa i amb prou antelació perquè els alumnes 
se n’assabentin a temps. La pràctica educativa es fa més explícita, compartida, con-
sensuada, democràtica i escrita, però la tasca d’assegurar-ho recau en el docent, com  
sempre, que incrementa notablement la seva dedicació a la programació, cosa que  
no sempre es reconeix. (Vegeu a la captura de pantalla núm. 1 un exemple d’organitza- 
ció de tasques per setmanes en una plataforma Moodle, que mostra com el docent ha  
de gestionar cada una de les línies i dels recursos que apareixen a la plataforma.)

Sobre aquest darrer punt, és a la uni- 
versitat on primer s’ha legitimat la  
irrupció de l’aprenentatge en línia, en 
el context de la famosa convergència 
europea o “espai Bolonya” —que tan-
tes crítiques ha merescut, no sempre 
ben fonamentades. Per fi, s’ha aca-
bat allò de comptar l’educació (la de-
dicació de l’alumne, del docent o d’un 
programa) per hores d’ensenyament, 
és a dir, per lliçons magistrals o per sessions presencials de laboratori o seminari, en de-
finitiva, per hores de contacte cara a cara, des de l’òptica del docent. Avui, en el con- 
text de Bolonya, qualsevol grau universitari consta de crèdits ECTS (European Cre-
dit Transfer System): cada ECTS val unes 25-30 hores d’aprenentatge de l’alumne, que 
inclouen el treball individual (lectura, estudi, redacció, cerca de dades), el d’equip (reu- 
nions, estudi col·lectiu), el que es fa en línia i el de classe —que sol constituir només  
el 20-30 % del total. Per tant, avui tenim una organització més global i sensata de l’edu- 
cació, que adopta el punt de vista de l’aprenent i que integra l’aprenentatge en línia al  
costat del presencial i de la resta d’activitats.

En aquest context, el docent té força més preocupacions que “omplir” les hores de classe, 

Els nois han d’aprendre a  
distingir l’ús de les màquines  

en context escolar, per  
aprendre, i en context personal, 

per divertir-se.
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amb uns continguts per “explicar” o uns exercicis. Avui ha de planificar tot el que ha de  
fer l’aprenent per complir les competències i els objectius del programa, durant un tri- 
mestre, un semestre o una avaluació (aquestes 25-30 hores per crèdit). Això inclou el que  
es farà a l’aula, és clar, però també el que es farà el línia, i també fora de l’entorn aca- 
dèmic: el que l’alumne llegirà, els treballs que haurà de fer amb els companys, les es- 
tones de preparació personal, etc. És un gir copernicà, sens dubte, per al qual algunes  
estructures educatives (proves de setembre, fulls de dedicació del professorat, aules i espais 
educatius) encara no estan del tot preparades.

Plataformes d’aprenentatge

Si al principi Internet va entrar a l’escola de manera informal i desordenada, amb alguns 
correus, l’ús esporàdic de webs o amb experiències ocasionals de blogs, avui dia molts 
centres disposen del que els informàtics i els pedagogs especialistes en TIC denominen  
un LMS (Learning Management System) o un VLE (Virtual Learning Environment), en cata-
là un EVA (entorn virtual d’aprenentatge) i que correntment coneixem com a “aula o cam- 
pus virtual” o plataforma d’aprenentatge, sigui de programari lliure i ètica pirata (hacker), 
com Moodle (vegeu-ne un exemple a la captura de pantalla núm. 2), o de pagament i plan- 
tejament comercial, com Blackboard o d’altres.

A l’aula de parets i pupitres s’adossa un espai virtual exclusiu per al docent i per als seus 
alumnes, amb correu, xat, wikis, blogs, agenda, tallers, glossaris i la majoria de recur- 
sos que ofereixen les TIC. El docent gestiona aquest lloc i envia avisos, penja materials,  
elabora tasques (tests, diaris, qüestionaris), vincula recursos externs, forma equips de  
treball, rep, gestiona i corregeix els escrits de l’alumnat, o en fa el seguiment puntual, ja  
que el sistema registra qualsevol moviment de l’aprenent.

En definitiva, aquesta plataforma reprodueix a la Xarxa els mateixos tics, rols, dinàmiques  
i tasques de les aules. Però no substitueix la classe de totxo, sinó que s’hi suma. L’edu- 
cació passa a ser mixta, analògica i digital (o blended), més complexa, tècnica i apassio-
nant. Vegem algunes conseqüències d’aquesta “annexió digital”:

• El PC entra a classe. De sobte arriben a l’aula ordinadors, un canó i una pantalla i 
ocupen la posició més rellevant com va passar amb el televisor al menjador, als anys 
seixanta. Moltes classes comencen, acaben o giren al voltant de la pantalla en què  
es projecta un web, una tasca o el treball d’un aprenent. La interacció cara a cara  
“versa” sobre la pantalla. L’important deixa de ser el que ha dit el docent i passa a ser 
el que s’ha escrit a la plataforma (avisos, instruccions, orientacions, textos). L’escrip- 
tura incrementa la seva importància davant de la parla. (I capítol a part mereix el pro- 
blema ergonòmic de com organitzar una aula perquè les màquines no amaguin la cara 
d’alumnes i professor.)

• Reducció del paper. A poc a poc docent i alumnes pengen les produccions al web, 
tot i que pesi haver de “xuclar” tanta pantalla, perquè és insubstituïble l’avantatge de  
resoldre tasques des de casa i en qualsevol moment. Per descomptat, seguim utilit- 
zant llibres (literatura, manuals de consulta, fonts analògiques que no són a la Xarxa)  
i la biblioteca continua exercint una funció essencial. Molta informació (històrica, local,  
familiar) no és per ara a la Xarxa i probablement no hi serà mai tota. I al marge, molts 



51

LA MIRADA EXPERTA: ENSENYAR I APRENDRE LLENGÜES

seguim preferint un llibre en paper a un llibre digital (ebook) per a les pràctiques ocioses 
(literatura, guies turístiques). La Xarxa no substitueix “tot” el paper, sinó que el comple-
menta.

• Quanta atenció personalitzada! Pocs alumnes pregunten a classe, perquè es juguen 
el prestigi personal davant dels companys, i prefereixen callar si no són decidits i sa- 
ben parlar bé en públic. Però tothom s’anima a enviar un correu electrònic al pro- 
fessor, perquè és privat, escrit i planificat. ¿Qui no ha sentit en alguna ocasió un cert  
abatiment, quan obres el correu el dilluns al matí i trobes desenes de correus dels  
alumnes que esperen resposta “urgent”? Alguns fan preguntes encertades i compren-
sibles, però també sovintegen les repeticions i les preguntes sense fonament, que  
delaten que l’alumne no s’ha llegit les instruccions d’un exercici o la guia de treball  
—perquè el més fàcil i còmode per a l’alumne és adreçar-se directament al docent. En  
resum, amb Internet creix de manera exponencial l’atenció personalitzada als alumnes, 
fins al punt d’envair el temps docent i provocar “estrès digital”.
No trobo que sigui cap solució prohibir als alumnes utilitzar l’adreça de correu dels do-
cents, com fan alguns col·legues. Si tenim Internet és per aprofitar-lo i això inclou te-
nir l’oportunitat d’adreçar-se al docent, quan l’oportunitat ho mereixi. Em sembla més  
adequat emprendre iniciatives diverses per “educar” l’alumnat. Per exemple, cada as- 
signatura pot disposar: a) d’una secció pública de preguntes més freqüents; b) d’un  
fòrum de dubtes en què aprenents i docents puguin preguntar i respondre qualsevol 
qüestió acadèmica d’interès general, de manera que quedi resolta per a tothom i no  
només per a un alumne; c) d’una cafeteria informal on els alumnes puguin ajudar-se  
entre ells, de manera privada, i d) d’uns consells orientadors d’aquesta mena: “abans 
d’escriure al docent comprova que no hi hagi la solució del teu dubte a les preguntes  
més freqüents o al fòrum de dubtes”; “si el teu dubte interessa a d’altres companys, 
planteja’l al fòrum obert”; “si t’adreces al docent, presenta’t i contextualitza la teva  
pregunta (recorda que el/la professor/a rep desenes de correus d’aprenents d’assig- 
natures diferents)”. Fins i tot podem incentivar determinades conductes, amb mesu-
res com incrementar la nota final dels alumnes que hagin ajudat els companys al fòrum  
de dubtes o, a la inversa, reduir la dels que hagin carregat la plataforma d’aprenen- 
tatge amb “soroll” (preguntes sense fonament, intervencions errònies, etc.).

• També som docents d’informàtica! Aquestes plataformes requereixen coneixements 
i destreses tècniques que els usuaris aprenen sobre la marxa: “com accedeixo a la  
web?, com penjo la tasca d’aquesta setmana?, com entro a la wiki?” La formació inicial 
és imprescindible, encara que Internet ofereixi força més recursos d’autoaprenentatge  
que els llibres (amb tutorials, preguntes més freqüents, distinció de diversos nivells de 
dificultat i ús de diversos perfils d’usuari). Però res d’això no evita que al llarg del curs  
haguem d’atendre les consultes dels nois en el dia a dia i solucionar els problemes tèc-
nics que arriben inevitablement.

Però “la” pregunta fonamental que ens assalta és una altra: què he de fer a l’aula, cara 
a cara, i què he de reservar per a la Xarxa, en línia?, com s’aprofita millor cada context?  
De moment, sense investigació concloent, el més sensat és aplicar la lògica de la teoria  
socioconstructivista actual. Per això, reservem l’aula per enfortir la interacció entre apre-
nents i docent i deixem la Xarxa com a repositori i distribuïdor de tasques i materials. A  
classe podem comentar lectures, negociar la correcció d’un escrit, explorar les idees prè- 
vies d’un tema, argumentar a favor i en contra, organitzar treballs en grup, etc. A veure,  
també podem fer tot això a la Xarxa, és clar; ja sabem que també té interactivitat. Però és  
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evident que el cara a cara és més efectiu, ràpid, eficaç i emocionant. A la Xarxa podem  
promoure el treball individual: l’aprenent pot accedir a exposicions magistrals (en vídeo,  
àudio o en text escrit), pot buscar dades en diversos webs, escriure comentaris perso- 
nals, etc. Sens dubte, tots dos àmbits poden complementar-se amb harmonia.

Al capdavall podem preguntar-nos: ¿per què vindrà a classe un alumne —en el cas que  
no hi estigui obligat, és clar— si a casa seva té una bona connexió a Internet, si a la  
Xarxa hi ha tots els recursos necessaris per aprendre llengües, si també té al web tota  
la informació del curs?, què podem fer perquè trobi útil i interessant venir a classe? Per  
mi la resposta rau també en la interacció viva i eficaç del cara a cara: vindrà si pot  
dialogar amb els seus companys, si pot intercanviar idees amb el professor d’una ma- 
nera que no és possible fer a la Xarxa —o que és més difícil de trobar—, si s’emociona  
a l’aula, si riu i s’apassiona junt amb els seus companys i el professor.

Des d’una altra perspectiva, algunes guies distingeixen diversos usos de les plataformes, 
com el transmissiu, en què la Xarxa serveix per “lliurar” materials —a la manera de foto-
còpies—, l’interactiu, en què es recull l’opinió de l’alumnat amb correus o qüestionaris 
(Hot Potatoes, test, etc.) i les seves produccions (escrits, produccions orals, amb notes que 
es posen en línia), i el cooperatiu, en què es fomenta el treball en equip i la construcció 
d’aprenentatges (amb wikis, xats, etc.) i en què els alumnes interactuen realment entre si  
i amb el docent per multiplicar els aprenentatges. Sens dubte aposto per aquest últim ús, 
però tampoc menysprearia la utilitat ocasional dels dos primers.

Més enllà dels canvis que he ressenyat, algunes veus (Colin Lankshear i Michele Knoble,  
Stephen Brown) critiquen aquestes plataformes perquè, encara que puguin presentar-se  
com a modernes i obertes, en realitat discrepen de l’esperit del rusc o del Web 2.0 que he 
esmentat més amunt. Diuen aquests detractors que les plataformes mantenen els rols de 

l’ensenyament tradicional, que atorga-
ven tot el poder al docent i que exigien 
submissió a l’alumne; que reprodueixen 
la mateixa estructura encorsetada de 
cursos, assignatures, tasques setma-
nals i avaluacions periòdiques, i, en de-
finitiva, que per això no tenen gaire més 
èxit acadèmic que les formes tradicio-
nals d’educació presencial (Adell Segu-
ra i Castañeda Quintero, 2010). Aquests  
autors proposen el concepte més alter-
natiu, democràtic i obert d’entorn per- 

sonal d’aprenentatge (PLE: Personal Learning Environment) que dóna la iniciativa a 
l’aprenent, que obre les formes d’aprendre a tots els recursos de la Xarxa i que esborra  
la frontera entre les aules formals i l’aprenentatge informal. Tornarem sobre aquest punt  
al final de l’article.

Segons la meva experiència, una plataforma digital, ben organitzada i administrada, cedint 
a l’aprenent part de les responsabilitats del docent o oferint espais de creativitat i inicia- 
tiva, incrementa de manera notable la qualitat i la varietat de l’ensenyament d’idiomes. 
L’educació és més rica, participativa i motivadora i, en la meva experiència, els alumnes  
nadius residents s’hi senten prou a gust.

“La” pregunta fonamental que 
ens assalta és: què he de fer  
a l’aula, cara a cara, i què he  
de reservar per a la Xarxa,  
en línia?, com s’aprofita  

millor cada context?
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Recursos didàctics 

Connectat a la Xarxa, l’aprenent acce-
deix a la Viquipèdia, Google Earth, el 
DRAE, els traductors automàtics, els ve-
rificadors gramaticals i milers de recur- 
sos especialitzats. Fora estúpid prohi- 
bir-ho —per què voldríem connexió, si 
no? El que cal preguntar-nos és com  
ens adaptem a aquesta nova situació 
en què els alumnes tenen accés a tots 
aquests recursos en tot moment:

• Llibre de text digital? Dubto seriosament que existeixi una cosa així. Una Xarxa alli-
berada, amb milions de documents interconnectats, de diversa procedència, autoria 
i orientació, no sembla ser el lloc idoni per a un document oficial, monologat, extens i  
obligatori. A la Xarxa no llegim un sol diari o un sol web de cinema, sinó diversos:  
saltem d’una crítica al web personal del protagonista, a l’opinió d’un espectador o a 
un tràiler a YouTube; de la mateixa manera, a l’aula hauríem de contrastar el manual de  
classe amb la Viquipèdia, amb un web especialitzat de l’àmbit, amb un mapa, amb fo-
tografies o amb una base de dades terminològica. A la Xarxa el coneixement és plural,  
intercultural, plurilingüe, multimodal, complex i paradoxal. Per descomptat, això com- 
plica força més la classe i fa més important el rol del docent, que es converteix en  
un mediador entre aquest oceà de materials i les necessitats particulars de l’alumnat.  
Així, alguna guia de treball, un programa de recursos o un menú de propostes pot ser  
útil i fins i tot essencial per solucionar aquest problema, per ordenar l’ensenyament i  
per aprofitar el cabal de recursos. Els docents difícilment tindrem temps per revisar  
el que hi ha a la Xarxa per a cada tema, per actualizar anualment tots els materials  
i per preparar la classe —i les editorials també han de guanyar-se la vida. De manera  
que potser seguirem denominant “llibre de text” aquest document mediador, però sens 
dubte serà molt diferent.

• De la pluralitat a la criticitat. A la Xarxa accedim a documents procedents de tot el 
món, pel que és fàcil constatar el caràcter “situacional” del coneixement, la seva de- 
pendència cultural i historicosocial; per exemple, si busquem un mateix terme a la  
Viquiquèdia en català, castellà, francès o anglès, constatarem que les entrades dife- 
reixen i que cada una “s’adapta” a la seva comunitat. Proveu-ho buscant conceptes  
com ‘cursa de braus’, ‘dialecte’ o ‘droga’. A més, a la Xarxa conviuen la ciència i la  
religió, l’opinió personal amb les dades empíriques, la propaganda amb la literatura,  
les exageracions amb l’ocultació i la mentida. Per això, no podem llegir com si esti- 
guéssim en una biblioteca o en un llibre de text; hem de desconfiar dels recursos  
desconeguts —de manera semblant a com tractem un desconegut al carrer, amb  
respecte però amb distància.
Quan consultem documents al web, hem d’anar més enllà de les idees exposades, del 
contingut explícit. Cal analitzar-ne el biaix, el punt de vista, les intencions, les cites d’al-
tres autors incorporades i les ocultades, o el context espaciotemporal. Per això és útil 
contrastar les fonts: comparar una mateixa notícia en mitjans diferents, les opinions de  
dos o més experts, etc. També és útil esbrinar la font de cada dada, la fiabilitat que té 
aquesta font i la naturalesa del coneixement: és un fet provat o una opinió personal?,  
un ideari religiós o una norma jurídica?, una recerca empírica o una conversa informal?
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Les recerques de Martí (2008) i Murillo (2009) mostren les dificultats que tenen els joves  
per comprendre la ideologia dels documents electrònics, en contextos versemblants 
de lectura, en llengua materna i estrangera. Aquests lectors s’aproximen als webs, els 
fòrums i les wikis electròniques com si fossin el llibre de text i com si s’hi exposessin 
coneixements objectius, vers i irrefutables, actuant d’una manera ingènua i manipula- 
ble. En d’altres treballs (Cassany, 2006, 2009a i 2009b, i Cassany, Cortiñas, Hernàndez  
i Sala, 2008) i al web Llegir.net de Francina Martí s’ofereixen recursos per ajudar els  
joves a llegir i entendre d’una manera més crítica.

• Les estratègies contra la memorització. Internet bufeteja encara més fort la pràctica 
memorística, que ja havia perdut enters en les darreres èpoques. Quin sentit té per a  
un aprenent memoritzar una cosa que és sempre a la Xarxa? Hem acceptat sense di- 
ficultat prescindir d’alguns continguts clàssics (reis gots, capitals de països, obres lite-
ràries d’un autor), però estem força més adherits a d’altres punts del currículum, que  
els aprenents poden veure tan inútils com els primers: algunes regles d’ortografia, el vo-
cabulari d’un determinat camp semàntic o la llista de les figures retòriques. Sens dubte, 
avui el focus de l’educació s’ha de centrar en les estratègies, en els procediments per  
saber i poder accedir a les dades o en les competències, segons la terminologia ac- 
tual, més que en la memorització. Perd sentit la tasca d’acumular dades (la monogra- 
fia clàssica, l’examen de retenir i “vomitar”) o la còpia i el refregit d’enciclopèdies. 
En canvi, guanya rellevància la interpretació personal i la capacitat de raonar o de re-
lacionar cada contingut amb la vida personal, amb punts de vista locals, particulars o 
originals. En lloc de preguntes objectives i avorrides com “quines són les atraccions 
turístiques més importants de Roma?” o “quins són els plats típics de la cuina fran- 
cesa?”, que els aprenents poden respondre fàcilment amb una petita cerca de la Xarxa  
i un “copiar i enganxar”, i que poden significar ben poc per a l’aprenentatge, resulten  
més interessants preguntes personalitzades com “què t’agradaria visitar de Roma, si  
hi poguessis passar dos dies?, per què?”, o “què t’agradaria menjar, si anessis a un 
restaurant a París o Lió?, i per què?”. Aquestes darreres preguntes també exigeixen  
cercar a la Xarxa què es pot visitar a Roma i què ofereix la cuina francesa, però, com  
que demanen una opinió personal raonada, “obliguen” els aprenents a llegir i entendre la 
informació i a triar i justificar el que els interessa més.
Sens dubte es tracta d’un problema educatiu complex perquè la resolució de tasques 
acadèmiques (i socials) és més eficaç, ràpida i satisfactòria si l’individu disposa de  
coneixements previs, de manera que no els hagi de buscar al moment, la qual cosa  
alenteix i complica el procés de resolució. Però no sembla possible que aquests  
coneixements puguin aprendre’s abans o a part de la mateixa resolució de tasques, ja 
que llavors queden descontextualitzats i perden motivació per a l’aprenent. Més aviat  
cal pensar que l’increment de coneixements i l’entrenament de la memòria acom- 
panyen de manera informal, però constant i continuada, la mateixa pràctica de la tasca,  
en la mesura que aquesta sigui rellevant per al subjecte.

• Integrar i aprofitar les tecnologies. A la Xarxa no només hi ha textos, vídeos o 
àudios, sinó també hipertextos complexos, bases de dades immenses i programes in- 
formàtics en línia. Processar i usar aquests documents exigeix força més destreses  
que llegir un document del principi al final o visualitzar un vídeo; sovint cal introduir  
dades per fer cerques, saber interpretar els resultats, saber-los utilitzar per fer noves  
cerques, etc. En aquest punt trobem nous exemples de la necessitat del punt anterior 
d’adquirir estratègies d’ús —i menys coneixements memorístics.
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Vegem un exemple proper, que ja hem mencionat: l’ortografia. Si la majoria de dispo- 
sitius i programes incorporen un verificador ortogràfic en temps real, és difícil que un 
alumne trobi sentit a l’aprenentatge de moltes regles d’ortografia, com les regles de la  
vocal neutra o de l’accentuació gràfica. Encara que argumentem que queden situa- 
cions reals d’escriptura en paper (una dedicatòria manuscrita en un regal, un xec, un  
imprès per omplir) els nois solen escriure amb dispositius electrònics que incorporen el 
verificador, de manera que aprendre ortografia es converteix en una tasca forçada i me-
morística que es percep com a inútil. 
Però podem tractar l’ortografia d’una altra manera seguint la divisa clàssica de “si no  
pots amb un enemic, fes-te’n amic”. Mostrem als nois que: 

a) el verificador ortogràfic és un programa “babau” que només comprova de manera  
mecànica que el que hem redactat és a la seva base de dades; 
b) aquesta base de dades no inclou moltes paraules (nom propis, dialectalismes, ter- 
mes tècnics, neologismes) que dóna com a “incorrectes” tot i que puguin ser ade- 
quats; 
c) el verificador no pot analitzar els components semàntics o pragmàtics del text, de  
manera que no encerta mai: 1) els accents diacrítics, com el reflexiu es i el verb és 
o el que relatiu i què interrogatiu, en català, o el tu adjectiu i el tú pronom en cas-
tellà; 2) els homòfons, com la preposició a i el verb ha, el temporal quan i el quan-
titatiu quant, els substantius ball i vall o el verb vola i el substantiu bola, en català, 
o el verb arrollo i el substantiu arroyo, en castellà; i els quasi homòfons hem verb, 
em reflexiu o amb i en preposicions, en català, o els verbs cocer i coser i el verb 
cierra i el substantiu sierra, en castellà;
d) que, per tot això, un no ha de refiar-se del verificador de manera cega i ha d’a- 
prendre a usar-lo amb intel·ligència, fixant-se en aquestes limitacions, intentant  
evitar-les o minimitzar-les i alimentant la base de dades amb les paraules correctes  
que fem servir més sovint, perquè el verificador treballi millor en el futur.

De manera semblant els alumnes —i també molts professors— usen els traductors en  
línia per comprendre originals en anglès o francès o per traduir a aquestes llengües un 
missatge escrit primer en català o en castellà. En la majoria de casos, solen “copiar  
i enganxar” l’original, executar la traducció en el programa en línia de manera mecà- 
nica, i “copiar i enganxar” novament la traducció en el context de sortida, sense preo-
cupacions. Poques vegades s’aturen a:

a) analitzar l’original per afinar les opcions oferides per alguns traductors (tema ge- 
neral o especialitzat?, científic, literari, jurídic?, etc.); 
b) identificar els elements de l’original (noms propis, estrangerismes) que el sistema  
no reconeixerà i eliminar-los del text per traduir; 
c) revisar la traducció resultant i corregir-la o millorar-la, amb els coneixements 
que en tinguem o aprofitant els recursos que ofereixen alguns sistemes (vegeu 
les opcions de revisió del Google Traductor, a la captura de pantalla núm. 3), o fer 
la traducció a d’altres entorns per aplicar-hi d’altres programes de correcció (veri- 
ficadors, revisió d’estil, etc.); 
d) provar de fer la traducció en dos o més webs diferents, per contrastar-ne els resul-
tats i obtenir més validesa, 
e) fer comprovacions sobre la traducció resultant, com fer-ne una nova traducció  
inversa cap a la mateixa llengua original per comprovar si recuperem el text inicial, o 
fer-ne una segona traducció cap a un tercer idioma que coneguem (castellà, francès) 
per comprovar-ne el sentit global, etc. Aprofitem de veritat el fet de ser plurilingües  
en català i castellà i un altre idioma estranger!
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Totes aquestes estratègies permeten incrementar la rendibilitat que ofereixen aquests  
recursos i, a més d’oferir una traducció millor, generen aprenentatge en l’alumne usuari 
del sistema. Per revisar una traducció feta cal tenir coneixements sobre l’estructura de  
la llengua en qüestió: per exemple, el meu exigu alemany m’ajuda força per realitzar  
operacions com les anteriors quan em comunico amb parlants d’aquesta llengua. Una 
dada tan senzilla com saber que els mots amb majúscula inicial són noms em permet  
fer algunes comprovacions bàsiques.
D’altra banda, els traductors en línia són útils per resoldre qüestions lingüístiques  
d’ordre divers com: 

a) la morfologia de determinats mots: no saps quin és el plural de llapis?, doncs vés  
al traductor i tradueix compré dos lápices del castellà al català; 
b) el règim preposicional dels verbs: no saps quina preposició acompanya look en 
anglès amb el sentit de ‘buscar’?, doncs tradueix busco pis del català a l’anglès; 
c) la pronunciació de determinats mots o expressions en un idioma estranger: no  
saps com es pronuncia gorgeous en anglès o Verzeihung en alemany?, doncs es-
criu-ho al traductor i clica a la icona d’escoltar. 

En definitiva, els traductors en línia són recursos lingüístics sofisticats que permeten  
resoldre diverses qüestions puntuals de la comunicació, però que també incrementen  
els coneixements dels usuaris, si saben usar-los convenientment. Per això és rellevant 
incorporar-los en els currículums de llengua i ensenyar els alumnes a treure’n el màxim 
profit.
De manera semblant podem fer servir els diccionaris en línia (Diccionari de l’Institut 
d’Estudis catalans [DIEC2], Diccionario de la lengua española de la Real Academia 
Española [DRAE], Enciclopedia.cat, Wordreference.com, Diccionario de partículas dis-
cursivas del español), les bases de dades terminològiques (Termcat) o els corpus de 
textos digitals que ho permeten (Corpus textual informatitzat de la llengua catalana  
[CTILC], Corpus de referencia del español actual [CREA], Corpus diacrónico del es- 
pañol [CORDE]). Del moment que comunicar-se avui a la xarxa —i també llegir i es- 
criure— és saber aprofitar aquests recursos, trobo que és imprescindible que l’en- 

senyament i l’ús d’aquests recursos  
entrin en el currículum de llengua de  
manera urgent. No fer-ho és oferir a 
l’alumne un programa caduc que no  
prepara ni per al present ni menys per  
al futur. I això és vàlid per a totes les  
llengües, és clar, però encara potser  
més per als d’idiomes estrangers, ja que 
hi tenim menys competència lingüísti- 
ca, però també molta necessitat. 

El coneixement previ

Internet també canvia l’educació pel que succeeix fora de l’escola, abans que hi arribi  
el nen o mentre n’és fora, en el temps lliure. Si els nois dediquen hores cada dia a con- 
nectar-se a la Xarxa —com suggereixen moltes enquestes i estudis—, és obvi que la  
seva experiència lingüística, cultural i d’aprenentatge canvia de manera notable. Vegem  
alguns punts: 

El focus de l’educació s’ha  
de centrar en les estratègies,  

en els procediments per saber  
i poder accedir a les dades,  
o en les competències, més 

que en la memorització.
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• La diversificació de l’escriptura. Abans d’Internet, l’escriptura va ser estàndard, cor-
recta, formal i homogènia. La Xarxa va crear el xat espontani, els fòrums informals, els 
tweets o les piulades sintètiques o els SMS estalviadors. En aquests contextos llegim 
i escrivim ràpid, en àmbits privats i per divertir-nos, per la qual cosa eliminem lletres  
mudes, dígrafs, accents i vocals; fem servir l’arrova o la k i d’altres recursos gràfics  
(emoticones, símbols) per “marcar” la nostra identitat; és el que alguns nois denomi- 
nen “idioma messenger” o “idioma internet” (Cassany i Hernández, en premsa) —i que  
la recerca entén com a codi ideofonematic (Torres i Vilatarsana, 2003). No hi ha tan-
ta diferència amb els codis secrets i l’escriptura privada de l’adolescència, excepte  
en el fet que avui la Xarxa guarda i publica aquestes formes d’“escriptura col·loquial”,  
de manera que mai abans en la història de la humanitat no vam estar-hi en contacte de  
manera tan constant com ara. 
Vist d’una altra manera, Internet ha equiparat l’escriptura i la parla i avui disposem de  
tants registres escrits com parlats. Si acceptem que un nen usi el seu dialecte per diri- 
gir-se als familiars i als amics, en situacions col·loquials i privades, de la mateixa ma-
nera hem de tolerar els SMS i els xats privats, fora de la llei ortogràfica. Seria absurd  
que l’escola reprimís aquestes formes personals de comunicació; el que ha de fer és 
ordenar-les: ha d’ensenyar al noi quan en pot usar unes i quan no —com quan un pot  
posar-se el xandall o la samarreta per a una situació informal i quan ha de posar-se la  
jaqueta o la camisa, per a una altra de formal. 
D’altra banda, la pràctica continuada fora de l’escola d’alguns gèneres electrònics  
(xat, fòrums, xarxes socials, còmics) crea perfils lingüístics nous. Avui vivim la para- 
doxa que encara que els nois hagin estat més exposats que mai a l’escriptura, abans  
que arribés Internet, aquesta exposició no afavoreix necessàriament l’ús de l’estàn- 
dard escrit. Els nois estan familiaritzats sobretot amb aquest “idioma messenger” men-
cionat, amb el diàleg escrit breu i ràpid (xat, SMS), els missatges curts, la redacció es-
pontània, la sintaxi col·loquial i fragmentada (amb oracions inacabades, elíptiques), la  
puntuació emfàtica, usant les majúscules per cridar, les emoticones per expressar-se  
o les icones per jugar. Per això, tenen moltes dificultats per processar la prosa mono-
logada, les oracions ben formades i madures, els textos llargs, la puntuació amb valor 
gramatical o els processos planificats de composició, és a dir, els trets propis del dis- 
curs més elaborat i culte. 

• Cultura globalitzada. Abans d’Internet els alumnes interactuaven amb els familiars, els 
veïns i els companys de classe, de manera que tenien una cultura local i homogènia. 
(Potser la ràdio i la televisió mostraven realitats llunyanes i mites i icones desitjats, però 
no deixaven de ser mitjans unidireccionals que no permetien interactuar ni persona- 
litzar.) En canvi, la Xarxa avui permet contactar amb persones de tot el món, si es com- 
parteix una llengua franca i algun fanatisme, com un grup musical, un còmic manga o un 
videojoc. Així, els nois juguen amb a la Playstation amb colombians, comenten un fanfic 
de Harry Potter amb mexicans, o “agreguen veïns” argentins a la seva granja de Farm-
ville, a Facebook, de la mateixa manera que dialoguen amb un company de classe o 
queden per jugar a pilota amb els veïns. Potser mai no podran conèixer-se cara a cara  
amb aquests internautes llunyans, però sens dubte aprenen amb ells, sobre el seu  
món, els seus interessos, les seves variants dialectals i els seus punts de vista, de ma- 
nera que la “cultura” que desenvolupen avui molts nois difereix bastant de la nostra, la  
dels seus mestres adults, i encara més de la que vam tenir a la seva edat. És més global  
en certs aspectes, imprevisible i canviant, però també presenta llacunes flagrants en 
d’altres. Així un nen pot arribar a conèixer dades inaudites del Japó (pel seu interès en  
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el còmic manga) o dels Estats Units (per la música pop o l’esport) i ignorar aspectes  
rellevants de la comunitat on viu. 
En aquest context, es presenten preguntes rellevants per a les quals no tinc respostes 
clares: té sentit ensenyar només la nostra cultura, geografia i història?, com compa- 
ginem l’atenció a la vida local amb la possibilitat d’accedir al global a través de la  
Xarxa?, ¿com podem seleccionar els continguts i les pràctiques comunicatives més  
idònies, entre tots els possibles, ja que és obvi que no hi ha temps per a tot? Són pre- 
guntes que ens haurem d’anar formulant en els propers anys i per a les quals haurem 
d’assajar propostes diverses.

• Entorns personals d’aprenentatge. És clar que Internet ha incrementat les possibi-
litats d’aprendre fora de l’aula, en contextos informals. Els internautes més avançats,  
que dediquen hores cada dia a Internet, s’han fet una xarxa personal de col·legues  
acadèmics i amics que es comenten les novetats que van sortint en el seu àmbit; te- 
nen seleccionats a la carpeta “favorits” els blogs dels experts més interessants, for-
men part de les “comunitats d’aprenentatge” dels seus temes d’interès (acadèmics o  
personals) i, doncs, participen als fòrums, veuen i comenten els vídeos que es pengen  
als webs corresponents, segueixen els articles més recents publicats als butlletins es-

pecialitzats; en definitiva, aquestes per-
sones estan aprenent sempre i gairebé 
sense adonar-se’n, gràcies al conjunt 
personalitzat de contactes i de recursos 
que han elaborat de mica en mica a tra- 
vés de la Xarxa i que constitueix el seu 
propi entorn personal d’aprenentatge o 
PLE (Attwell, 2007; Adell Segura i Cas-
tañeda Quintero, 2010).
El PLE és sens dubte un concepte sug- 
gerent i poderós, que s’oposa als EVA  
o plataformes acadèmiques (Moodle i 
companyia) i que les critica implícita-
ment: 
a) el PLE se centra en cada aprenent i,  
de fet, sorgeix de manera espontània i  

natural d’ell mateix, de l’experiència acumulada a la Xarxa (contactes, perfils, recur- 
sos), mentre que l’EVA acadèmic ve imposat de dalt, és una imposició del docent o  
de l’autoritat acadèmica corresponent i és igual per a tothom; 
b) el PLE és dinàmic, flexible, obert i interactiu, a diferència de l’EVA, que limita les  
funcionalitats de la Xarxa i que restringueix l’activitat de l’aprenent;
c) el PLE esborra la frontera entre l’aula i l’oci o entre l’aprenentatge formal i l’in- 
formal, mentre que l’EVA marca clarament fins a on arriba l’activitat “formal” i seriosa,  
i critica o deslegitima la que pugui caure fora; 
d) qualsevol persona pot desenvolupar el seu PLE, si té una bona actitud i volun- 
tat d’aprendre a la Xarxa, però sembla imprescindible haver-se matriculat en una es-
cola o en un curs per poder tenir EVA.

En definitiva, l’EVA sembla interessant i potent i és sensat que els docents dediquem 
esforços a ajudar els aprenents a construir-se el seu propi espai, a ensenyar-los a de-
senvolupar els contactes a la Xarxa i a sindicar-se als continguts i als blogs i als ex- 
perts que els interessin. Però el PLE també planteja un munt de preguntes rellevants i  

Podem sentir-nos sorpresos  
i meravellats per aquestes  
innovacions, i encuriosits a 

participar-hi més activament  
i a convertir-nos nosaltres  

mateixos en subjectes  
actius que generen blogs, 

textos, fotos i d’altres objectes 
d’aprenentatge que afavoreixin 
els EPA dels nostres alumnes.
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difícils: és possible relacionar l’EPA amb l’educació formal?, pot ser interessant in- 
tentar coordinar l’EPA i l’EVAl?, com cal tractar estudiants adults o joves, nadius re- 
sidents, que potser ja tenen els seus EPA iniciats o desenvolupats, i que són ben dife- 
rents entre sí?, com podem tractar aquests estudiants que han après pel seu comp-
te amb el seu EPA i, doncs, que han desenvolupat estratègies d’aprenentatge ben di- 
ferents de les pràctiques escolars tradicionals?; quines experiències d’aprenentatge  
podem oferir a aquests aprenents tan autònoms i desenvolupats en d’altres àmbits?

Potser algú veurà aquests darrers canvis trencadors com una ampolla mig buida i, així,  
experimentarà inquietud, tristor o desànim. Al contrari, podem sentir-nos sorpresos i fins  
i tot meravellats per aquestes innovacions, i encuriosits a participar-hi més activament i  
a convertir-nos nosaltres mateixos amb subjectes actius que generen blogs, textos, fotos  
i d’altres objectes d’aprenentatge que afavoreixin els PLE dels nostres alumnes. Així sigui.

Epíleg

En definitiva, amb Internet... res no serà 
com abans. Canvia l’aula, canvien els 
recursos didàctics, canvien les mane-
res d’aprendre i ensenyar, canvien els 
contextos, canvien els alumnes... i tam-
bé haurem de canviar nosaltres: els  
professors. Ens agradi o no. Som al  
principi de l’inici d’aquest gran canvi  
que sacseja l’educació, com la resta de 
la vida.

Em sento sincerament afortunat per te-
nir l’oportunitat de veure amb els meus 
propis ulls aquest canvi tan espectacu- 
lar. Intento positivitzar els meus dubtes  
i les meves inquietuds amb una actitud curiosa i experimentadora. Com a professional, 
em sento obligat a oferir el millor als meus alumnes. I això inclou aquestes tecnologies  
noves i aquestes formes d’informar-se, de conèixer i d’aprendre, que van arribar quan  
jo ja havia deixat la universitat i que he hagut d’aprendre a batzegades, pel meu compte  
i de manera informal. Per això m’esforço per incorporar aquestes noves formes educa- 
tives a la meva aula, de la mateixa manera que espero que un metge m’ofereixi el remei  
més actual i que un arquitecte dissenyi la casa més segura i còmoda. No podria ser de  
cap altra manera. 
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Captura de pantalla núm. 1: Organització setmanal de tasques en línia amb la plataforma Moodle, 
de l’assignatura tècniques de redacció acadèmica, que és una matèria de lliure elecció adreçada  
a tots els estudiants universitaris catalans, del programa interuniversitari Intercampus. Hi podeu veure 
les guies setmanals a l’inici de cada setmana o franja (marcades amb la icona d’un full escrit),  
els fòrums (indicats amb un globus de còmic), les tasques de treball (indicades amb una mà que  
lliura un text), els xats (indicats amb l’emoticona de somriure) o les wikis (marcades amb un quadrat 
gris i blanc).
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Captura de pantalla num. 2: Plataforma d’aprenentatge Moodle, de la UPF, amb l’inici de 
l’assignatura introducció universitària i comunicació, del primer curs del grau de Traducció  
i Interpretació. A la columna de l’esquerra hi ha l’índex amb els recursos generals que ofereix l’EVA: 
llista d’alumnes, qualificacions, tasques, paràmetres o preferències, etc. A la columna de la dreta 
hi ha el calendari amb indicacions de les activitats que cal fer, la missatgeria i una llista de recursos 
diversos (diccionaris, guies, etc.). Al centre, en la columna del mig i més grossa, hi ha els materials 
de l’assignatura pròpiament. Al primer bloc (Documents generals) hi podeu veure la Guia docent de 
l’assignatura, un fòrum d’ajuda entre iguals (Perduts i retrobats) on els alumnes poden preguntar  
i respondre, una cafeteria, etc.
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Captura de pantalla núm. 3: Exemple de traducció del català a l’anglès del primer paràgraf d’aquest 
article, on podem apreciar algunes particularitats del sistema. Vegem així que el sistema no situa  
en el lloc correcte els guions llargs de l’original, de manera que seria millor eliminar-los per aconseguir 
una traducció més neta. El traductor ofereix diverses opcions per a cada mot, expressió o col·locació 
de la traducció sortint —com podem veure en la finestreta amb les quatre opcions de textbooks 
(que a l’original de l’esquerra marca amb color groc)— de manera que l’usuari pot millorar el resultat, 
si sap elegir les millors opcions.


