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L’objectiu d’aquest treball és proposar, estudiar i analitzar un conjunt de 

models d’aplicació de les TIC, i més concretament d’eines associades a la 

Web 2.0, en la docència presencial de la Facultat de Comunicació de la 

Universitat Pompeu Fabra.  

 

Partint d’aquest objectiu, les idees principals que s’aporten en aquest treball 

són: la necessitat d’actualitzar el model docent presencial amb les eines 

d’internet que estan a l’abast dels estudiants, per tal d’innovar i arribar a 

superar els estàndards europeus de qualitat docent. Per donar validesa a 

aquest treball, s’ha fet una revisió dels models teòrics associats a la 

Societat del Coneixement, les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació, la Tecnologia Educativa, internet i la Web 2.0, i el sistema 

d’ensenyament superior a la Universitat Pompeu Fabra.  

 

Aquest treball és una porta oberta cap a una tesi on s’ha establert el 

següent esquema de treball: 

 

• Revisió de la bibliografia precedent i adquisició  del coneixement de 

nous conceptes i models teòrics. 

• Disseny d’un marc pràctic per tal d’obtenir diverses variables per a la 

posterior anàlisi.  

• Aplicació de la matèria a la Universitat Pompeu Fabra. 

 

 

Paraules clau:  innovació docent, Societat del Coneixement, Tecnologia 

Educativa, Universitat Pompeu Fabra, Web 2.0.  

        ResumResumResumResum    
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Aquest treball de recerca sorgeix d’una preocupació i ocupació recurrents 

en l’ensenyament superior: la incorporació òptima de les Tecnologies de la 

Informació i la comunicació a l’educació presencial. Per tant, el que és 

rellevant ara mateix és ubicar i comprendre cap a on anem i que volem 

esdevenir com a membres d’aquesta comunitat univesitària, i més en 

general, com a elements de la Societat del Coneixement. Cal reflexionar 

també de com la tecnologia pot ajudar a millorar l’educació. El que ens 

interessa realment són les possibilitats que ens aporta l’acció tecnològica, 

com també detectar-ne i assumir-ne les limitacions per tal de poder, així, 

establir-ne les aplicacions més idònies en el nostre cas, en el Departament 

de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.  

 

Des d’una perspectiva més personal, he de dir que la idea i la 

voluntat de fer aquest treball va sorgir quan en una assignatura del Màster 

de Creació literària  vam fer servir, de forma útil i creativa, una wiki i un 

bloc. Llavors vaig pensar si el mateix model no s’hagués pogut 

desenvolupar en alguna de les assignatures de Guió de la Llicenciatura en 

Comunicació Audiovisual. De la mateixa manera que aquesta experiència 

s’hauria pogut transportar d’àmbit per tal d’enriquir l’assignatura, 

n’existeixen d’altres que tenen lloc en facultats tan diverses com la de 

Biologia, i que es poden adaptar a les carreres que s’ofereixen a la Facultat 

de Comunicació.   

 

Haver escollit la Facultat de Comunicació amb les seves tres 

“branques” Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions 

        Breu introducciBreu introducciBreu introducciBreu introducció al Treball de Recercaó al Treball de Recercaó al Treball de Recercaó al Treball de Recerca    
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Públiques, és degut a que hi ha forces assignatures comunes o si més no 

semblants. També pel meu camp de coneixement de la Facultat, als 

Estudis de Periodisme  com a docent, als de Comunicació com a estudiant 

de la pròpia Facultat, i als de Publicitat i Relacions Públiques com a 

estudiant en una universitat que seguia un model no-presencial; em 

considero capacitada per fer recomanacions i associacions dels models que 

determinaré amb el meu estudi, cap a una àrea docent o una altra.  

 

La puntualització més important de cara a aquest treball, és que es 

tracta d’una fase d’investigació del que en un futur serà un Tesi.  La primera 

part de justificació i objectius s’ha plantejat enfocant-ho cap a la Tesi, més 

que no pas tancant-ho en els objectius d’aquest treball concret, que serien 

principalment establir una base de recerca i l’assoliment de competències 

bàsiques i tècniques d’investigació.  La segona part ha esdevingut una 

recerca bibliogràfica que s’ha vist reduïda a través dels conceptes 

principals: Societat del Coneixement, Tecnologies de la Informació i la  

Comunicació, Tecnologia Educativa, hipertext, Web 2.0 i la pròpia 

Universitat Pompeu Fabra com a objecte d’anàlisi. Com també les línies 

d’investigació que s’han seguit a través dels últims temps. Finalment s’ha 

plantejat una opció metodològica de com es podria dur a terme aquesta 

investigació per tal de determinar la incidència de les TIC (i més 

concretament la Web 2..0) en la Universitat Pompeu Fabra. Detectar-ne 

usos interessants que se’n fan en la docència presencial i analitzar-los per 

tal de determinar un seguit de models que es puguin aplicar al Departament 

de Comunicació i així fer un pas més endavant en la innovació de la 

Facultat.  

 

Per concloure, hem d’indicar que degut a les múltiples 

transformacions que pateix l’ensenyament superior actualment (adaptació a 

l’EEES...) com també l’evolució accelerada que té internet i les seves 
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aplicacions; aquest treball pot veure obsolet part de la seva nomenclatura o 

aplicacions principals.  
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2.1.1 Plantejament del Problema  

 

En aquesta investigació, farem un pas endavant en les possibilitats que té 

la Universitat Pompeu Fabra per incrementar la seva qualitat docent, a 

través de la innovació presentada en forma d’un recull de propostes per al 

professorat que integri les possibilitats de la Web 2.0 com una eina docent 

més, que s’estableixi  com una aproximació al model  educatiu europeu 

superior.  

 

És rellevant establir els reptes de la societat actual, perquè les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) la influeixen accelerant-

ne el seu desenvolupament. Cal analitzar quina és l’evolució de la 

tecnologia i com ens afecta a l’àmbit educatiu per tal d’establir un nivell 

equitatiu en l’ús i el coneixement d’aquesta i evitar l’analfabetització digital. 

És important reflexionar com aquestes tecnologies són capaces d’ajudar a 

millorar l’educació i com ho podem dur a terme a la nostra universitat. 

Internet ha esdevingut una tecnologia fonamental per a la innovació i el 

desenvolupament de processos educatius de la Societat de la informació. 

Per tant, cal descobrir-ne què és el que en podem aprofitar per tal d’obtenir 

un benefici d’acord amb el context en què les necessitem. 

 

Per a Escudero (1992) i Riera (2004) la finalitat real de l’ús 

pedagògic dels mitjans a l’educació és la necessitat tant de bons projectes, 

com d’una determinada manera de concebre l’ensenyament  per tal de 

propiciar la innovació. “De la mateixa manera, els models d’innovació 

actuals s’estan caracteritzant per una descentralització i una major 

autonomia per gestionar el currículum, és a dir, la seva estructura disseny, 

2.12.12.12.1        Plantejament del problema i  hipòtesis de treballPlantejament del problema i  hipòtesis de treballPlantejament del problema i  hipòtesis de treballPlantejament del problema i  hipòtesis de treball    
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recursos... Estem doncs, davant de nous escenaris d’actuació propiciats per 

polítiques educatives més flexibles “(Riera 1992:144) 

 

A tall d’exemple, podem trobar que a nivell europeu, l’Associació 

d’Universitats Europees (CRE) també aconsella que les universitats entrin 

en l’espai de l’educació a distància en el qual es combini docència 

presencial amb certes dosis de docència virtual. Així podem entendre la 

necessitat d’elaborar un nous sistema educatiu per mitjà de la tecnologia. 

Per a Bates (2001:67) l’ús de la tecnologia a l’ensenyament superior pot 

ajudar a millorar la qualitat de l’aprenentatge, oferir destreses quotidianes 

de les TIC que ajudaran als estudiants a superar reptes a la seva feina o al 

dia a dia, i a més de la flexibilitat que això comporta, pot ampliar l’accés a 

l’educació mitjançant la combinació de feina i estudis. Fins i tot, pot servir 

per reduir costos de l’ensenyament a llarg termini i millorar la relació entre 

aquests i l’eficàcia. Castillo (2004)  també considera un seguit  

d'implicacions en la configuració de l’activitat docent universitària.: 

 

1. L’increment de la flexibilitat dels sistemes d’aprenentatge que 

possibilita l’ampliació del mercat potencial de formació universitària.  

 

2. La millora de l’eficiència de la formació a través de la creació de 

models enfocats en l’aprenentatge i ja no tant en l’ensenyament o la 

instrucció; i centrats en l’itinerari acadèmic de l’estudiant d’una 

manera més personalitzada. 

 

3. La millora de la qualitat de l’aprenentatge per les possibilitats que 

ofereixen les TIC d’aprofundir en les tècniques d’assolir 

l’aprenentatge, facilitar l’adquisició d’habilitats i aproximar el 

contingut de la formació a les necessitats socials.  
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4. El perfeccionament de les capacitats dels docents tant pel que fa 

l’accés que aquests professionals tenen a una formació continuada, 

com a la possibilitat d’introduir noves metodologies en el 

desenvolupament de la seva activitat docent.  

 

5. La possibilitat d’introduir als diferents agents integrats en la 

comunitat universitària en l’evolució cultural derivada de la presència 

de les TIC en molts àmbits socials.  

 

En el context educatiu Guzmán (2008) considera que les TIC no són les 

responsables de l’evolució i la qualitat del procés educatiu, és el procés 

educatiu el responsable d’utilitzar aquestes tecnologies per evolucionar i 

aconseguir una educació d’excel·lència.  

 

En aquest capítol sobre la rellevància del tema del projecte presentat 

s’ha de destacar que una investigació com aquesta suposarà importants 

beneficis que afecten a diversos col·lectius. D’una banda per els que es 

veuen afectats directament: els estudiants i els educadors; d’altra banda, 

també les institucions i organismes de la Universitat que lluiten per millorar i 

innovar en l’activitat docent, com és el cas del CQUID a la UPF, com també 

als propis programadors i dissenyadors d’eines 2.0. A ells a més se’ls 

poden distribuir les conclusions de l’estudi en diferents formats: com una 

guia didàctica d’elaboració de programes i propostes educatives amb eines  

Web 2.0, amb els exemples que hem trobat generalitzats, com també la 

creació d’una Web comuna i col·laborativa que pretengui posar en pràctica 

tots aquests consells i que estigui a l’abast dels diferents educadors i públic 

interessat. Els resultats obtinguts podran ser d’ús directe d’institucions com 

el Departament d’Educació de la Generalitat, el Departament d’Universitats 
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i Recerca, el Ministeri d’Educació i Cultura...o empreses que es dediquin a 

la implementació d’eines Web 2.0.  

 

El que és important és que aquesta investigació té una projecció social 

notòria, ja que respon a les demandes d’un públic que ha incorporat les TIC 

i més particularment internet en el seu dia a dia i que l’usa com a font 

d’informació. Com també cal tenir en compte les implicacions pràctiques 

com a justificació,  ja que entre els objectius plantejats figurarà la forma en 

què es poden resoldre aspectes que donin solucions al disseny dels 

programes de les assignatures i a les planes Web d’aquestes,  i així es creï 

un sistema més òptim perquè els alumnes adquireixin  un coneixement més 

ampli i eficaç. 

 

Per concloure, es pot sistematitzar en unes línies la justificació i 

rellevància del present projecte d’investigació: 

 

• Des de l’administració i la Universitat s’aposta fort per potenciar l'ús 

de les TIC en tots els àmbits per tal d’assolir una millora en la qualitat 

docent del sistema educatiu català.  

 

• Els estudiants usen internet en el seu dia a dia i aquest és el mitjà a 

través del qual la majoria cerquen informació. 

 

• La investigació en aquest àmbit s’ha fet des de diverses 

perspectives, que tot sovint o bé són massa generals o bé 

s’assignen a un àmbit molt concret de coneixement sense cercar una 

possible extrapolació de metodologia a altres àrees.  

 

• Aquest projecte suposa beneficis que afecten a diferents col·lectius: 

als estudiants, professors, com també a un col·lectiu més gran que 
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inclouria qualsevol persona que faci un us d'internet en general, als 

webmàsters que dissenyen eines i a l’administració pública, que pot 

millorar la seva campanya actual.  

 

2.1.2 Hipòtesis de treball 

 

Amb aquest plantejament contextual partiríem de les següents hipòtesis 

concretes a l’inici de la recerca, la verificació de les quals ens comportarà 

una metodologia i unes tècniques concretes d’obtenció i anàlisi de la 

informació.: 

 

• En general, moltes propostes pedagògiques actuals n o 

aconsegueixen un integració de les TIC en el curríc ulum. 

 

• A la Universitat Pompeu Fabra es duen a terme exper iències en 

el disseny, desenvolupament i implementació de tècn iques i 

materials basades en les TIC que promouen l’eficàci a i 

l’eficiència de l’ensenyament. Però aquestes encara  són un part 

molt petita de la docència total.  

 

• La introducció de les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació permeten l’enriquiment de la docència a  la 

Universitat Pompeu Fabra. 

 

• Seria enriquidora la implementació de nous canals d e 

comunicació entre docents de diferents facultats pe r a 

l’intercanvi d’experiències.  
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• La incorporació de les TIC permet a l’alumnat que e l procés 

d’aprenentatge vagi més enllà de la recepció i memo rització de 

dades. 

 

2.1.3 Objectius de la investigació 
 

La investigació titulada “Proposta d’innovació docent: La incorporació 

de la Web 2.0 a les assignatures del Departament de  Comunicació de 

la UPF” té com a objectiu principal contribuir al marc general de la 

Tecnologia Educativa, no pas amb una aportació des d’un coneixement 

teòric sinó amb la presentació d’una sèries de models justificats i aplicables 

tant per part del cos docent de la Facultat de Comunicació de la Universitat 

Pomepu Fabra, també per part de Webmàsters o dels centres que ofereixin 

serveis similars.  

 

La finalitat de la investigació es concreta a través dels objectius 

específics: 

 

• Definir els conceptes Societat del Coneixement,  Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació,  Tecnologia educativa  i de Web 2.0, i 

analitzar les seves característiques i  la seva relació amb el sistema 

d’ensenyament superior. 

 

• Determinar l’estat actual de la tecnologia Web 2.0 i establir cap a on 

tendirà, per tal de preveure què se’n podrà aprofitar en un futur i què 

no.  

 

• Relacionar dos àmbits d’estudi diferents com és l'Educació superior 

a la Facultat de Comunicació i el de la Web 2.0 
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• Dimensionar l’estat de l’ús d’eines 2.0 educatives en l’àrea 

geogràfica de la Universitat Pompeu Fabra.  

 

• Comprendre en quines característiques de disseny es basen els 

docents / webmàsters a l’hora de crear o aprofitar eines 2.0. 

 

• Presentar una breu guia que reculli consells pràctics per als qui 

elaboren materials docents que ajudin a la incorporació d’eines de 

treball col·laboratives a l’aula.  

 

2.1.3 Pla de treball 

 

El projecte es preveu que es dugui a terme en un temps màxim de no més 

de 4 anys, ja que aquest treball suposa només una primera part del que 

esdevindrà una tesi doctoral.  Degut a la immediatesa del problema i al fet 

que internet i les seves aplicacions evolucionen molt ràpidament, caldrà 

minimitzar el temps fins on sigui possible per tal que no quedi obsoleta.    

 

Juny 2008- Febrer 2009: Lectures per a elaborar la base teòrica sobre 

temes de Societat del Coneixement, TIC, educació, Web 2.0 i concreció del 

marc teòric que es desenvoluparà i model d'investigació.  

 

Març 2009- Juliol 09: Elaboració d’un model d’anàlisi de l’estat de la 

incorporació de les TIC a la docència de la Universitat Pompeu Fabra i 

redacció del treball de recerca.  

 

Setembre 2009- Gener 09: Disseny i concreció del qüestionari per a passar 

al professorat. Aprofundiment en la base teòrica per fonamentar la tesi.  

 

Gener 10- Març 10: Validació del qüestionari i enviament al professorat 
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Març 10- Juny 10: recollida de dades i ordenació d’aquestes per tal de 

posteriorment poder-les interpretar. Establir paràmetres d’anàlisi per 

detectar possibles casos d’interès.  

 

Setembre 10- Gener 11: Entrevistes amb profunditat per tal d’establir 

quines propostes seran interessants per fer l’estudi de cas. 

 

Gener 11- Juny 11: Avaluació dels models, recollida de dades i actualització 

del marc teòric.  

 

Juny 11-Juny 12: Anàlisi dels resultats finals, presentació i redacció de la 

tesi.  
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3.1.1 La societat de la informació: societat xarxa 

 

Castells (1997 i 2003)  afirma que neix una nova societat quan es 

produeixen transformacions a diferents nivells, ja sigui en les relacions de 

producció o econòmiques, en les relacions d’experiència o cultura, o bé en 

les relacions de poder o política.  Castells ha anomenat la nova  societat 

actual com la societat xarxa, fruit de la interacció de les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació (d’ara en endavant TIC), la desaparició de 

l’estatisme1 i el capitalisme, i l’ha rebatejat sota el paradigma de 

l’informacionalisme constituït al voltant de la importancia estratègica de les 

TIC. “L’informacionalisme és un paradigma tecnològic, i no es refereix a 

l’organització social ni a les institucions, sinó a la tecnologia. 

L’informacionalisme proporciona la base per a un tipus determinat 

d’estructura social que jo anomeno la societat xarxa. Sense 

l’informacionalisme la societat xarxa no podria existir, però aquesta 

estructura social no ha estat produïda per l’informacionalisme, sinó per un 

patró d’evolució social més ampli“  

[…]  

“És per això que no utilitzo les nocions d’economia del coneixement o de 

societat de la informació, i sí el concepte d’informacionalisme: un 

paradigma tecnològic basat en l’augment en la capacitat dels humans per 

                                                 
1 Conceptes desenvolupats per Castells (2003:9) i descrits com “L’industrialisme es va 
manifestar en una diversitat d’expressions culturals i institucionals. El capitalisme industrial 
i l’estatisme industrial eren formes antagòniques d’organització social, però tanmateix 
compartien similituds fonamentals en les seves bases materials. La història, la cultura, les  
institucions i les pautes de dominació política, en constant evolució, van donar lloc a una 
àmplia gamma de societats industrials, tan diferents com les del Japó, els Estats Units, 
Alemanya o la Unió Soviètica”   

 
 

3.13.13.13.1    La tecnologia i la societat de la informacióLa tecnologia i la societat de la informacióLa tecnologia i la societat de la informacióLa tecnologia i la societat de la informació    
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processar informació relacionada amb les revolucions bessones de la 

microelectrònica i l’enginyeria genètica” (2003: 10 i11) 

 

Una societat configurada a partir d’una sèrie de característiques que 

Marqués (2002:4) reafirma: un increment del consum i la producció massiva 

de bens de consum, la modificació dels sistemes i relacions de producció 

mecàniques per altres de caràcter electrònic i automàtic; la globalització de 

les activitats econòmiques, la selecció contínua d’àrees de 

desenvolupament, amb preferències per les vinculades a l’impacte 

tecnològic; més flexibilitat en el treball i l’aparició de nous sectors laborals i 

de noves modalitats com el teletreball; la creació i la potenciació 

d’infrastructures tecnològiques, que han donat pas a la globalització dels 

mitjans de comunicació de masses tradicionals i la interconnexió de les 

tecnologies de forma que es troba la barrera espai-temps; també cal 

destacar l’establiment de principis de qualitat i la recerca d‘una rendibilitat 

immediata tant en els productes com en els resultats, arribant a trobar 

propostes a tots els nivells: cultural, econòmic, social i polític.   

 

El concepte de Societat de la Informació ha estat estudiat des de 

diverses perspectives, essent batejat de forma diferent per cadascuna 

d’elles. Així, Bell la considerava la Societat Postindustrial, per a Jones era 

més aviat una Societat de Consum, per a Martín una Societat 

Interconnectada, per a Gubern un Estat telemàtic i per a McLuhan l’Aldea 

Global. Tots prenen com a base el desenvolupament tecnològic que 

acompanya la societat actual des dels anys 90, amb elements destacats, 

com la informació com a element de fusió i la innovació tecnològica com a 

instrument i destí.  

 

Bauman (2005: 59) apunta les característiques definitòries de la 

cultura actual que és característica de la Societat del Coneixement: ”Córrer 
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darrera les coses i agafar-les al vol mentre segueixin fresques i fragants: 

això és estar in.” Continua “El “síndrome de la impaciència” contemporani 

transmet un missatge: el temps és una murga”.  Del Río (2005: Part 3) 

considera que “parlar de la Societat del Coneixement implica, a banda de 

prendre consideració dels instruments tecnològics avançats que donen lloc 

a la convergència tecnològica, una adequació del procés de comunicació a 

aquesta nova situació. Perquè no és el mateix parlar d’aquesta 

convergència tecnològica possibilitada per les TIC com a instruments, que 

redefinir el procés de comunicació, el qual implica pensar la comunicació 

des d’aquest nous espai denominat Societat del Coneixement.”   

 

Riera (2004: 162) representa gràficament les diferents estructures socials 

que influeixen el paradigma informacional que podem relacionar amb 

l’informacionalisme de Castells (2003) i que són:  

 

• Sistema econòmic: globalització  

• Sistema polític: societat xarxa  

• Sistema cultural: cibercultura  

 

En aquest cas el concepte de societat xarxa es desprèn de les 

idees de Marí (1999), quan considera la societat xarxa aquella on hi ha la 

possibilitat de comunicar les idees en el menor temps possible i en els 

partits polítics, submergits en una crisi profunda, veuen que el seu discurs 

s’assembla cada vegada més al publicitari i per tant s’aprofiten d’aquest 

sistema xarxa per distribuir la informació. 

 

Dins el concepte de cibercultura podríem introduir diverses teories 

que han fet aportacions interessants en aquest model comunicatiu com és 

el cas de la Teoria de la Cibernètica de Wiener, en la qual el terme que hi 

juga un paper clau és el de retroalimentació  o “feed-back”. També cal 
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esmentar el terme ciberespai, primerenc a l’hora d’utilitzar el prefix ciber, i 

que va ser encunyat per Gibson a la seva novel·la Neuromancer el 1984, on 

es considerava com una al·lucinació col·lectiva en temps real. Per a Lévy 

(1998: 90-96) parlar de cibercultura és parlar d’intel·ligència col·lectiva, com 

a imatge viva i intensa de la humanitat amb la multiplicació de singularitats. 

I per a Piscitelli (1995: 221) la cibercultura està lligada d’una banda a les 

xarxes del capitalisme financer i d’altra a l’existència d’una interacció i 

interactivitat entre el ser humà i les màquines intel·ligents.  

 

Riera (2004), Marí (1999) i Lévy (1998) consideren que la cibercultura 

presenta les característiques que podríem resumir en els següents punts: 

 

• El pas de l’espai dels llocs a l’espai dels fluxos i del tremps 

cronològic al temps atemporal.  

• Un model de comunicació inspirat en la lògica de la xarxa. 

• Un nou discurs més enllà del text lineal. 

 

 

 

3.1.2 Què entenem per tecnologia? 

 

Etimològicament trobem l’origen de la paraula tecnologia al terme grec 

tekné (art o ofici)  i  al terme logos  (coneixement). Així podria ser entès 

com el coneixement d’un ofici, que de forma simplificada seria el saber-fer. 

Cal diferenciar-ho de la tècnica, ja que aquesta darrera és l’acció, mentre 

que la tecnologia es pot lligar al pensament. No obstant, el terme porta 

diverses acceptacions; segons López (2001:21) es consideraria com un 

conjunt d’eines i actuacions amb un propòsit determinat, encara que també 

s’hi sol referir com a ciència o disciplina. Fins i tot cita a Archer, qui defensa 

que la tecnologia pot ser considerada com una ciència pont, la tercera àrea. 
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“Mentre la ciència és el cos de coneixement teòric basat en l’observació, la 

crítica, l’avaluació i el discurs; la tecnologia, com a tercera àrea és el cos 

basat en la sensibilitat, la invenció, la validació i la implementació.”. Afegeix  

que la diferència fonamental entre  la ciència i la tecnologia es basa en 

entendre el caràcter aplicatiu  de la tecnologia respecte al caràcter cognitiu 

que té la ciència. Finalment Bunge (1980: 183) té en consideració que “la 

tecnologia és més pobre i menys profunda, donat que redueix i simplifica el 

coneixement d’acord a unes necessitats”.  

 

 El concepte, per tant, divergeix força de significat depenent de 

l’autor considerat. Cabero (2001:40) els resumeix en dos: un és més 

col·loquial, utilitzat per a designar artefactes i eines mecàniques, i un altre 

de més acadèmic, fonamentat en l’aplicació de tècniques basades en un 

cos teòric de coneixements. Nosaltres ens quedarem amb aquesta última, 

sobretot per el seu caràcter eminentment pràctic, de normativitat pràctica. 

Com alguns autors apunten (Riera 2004; Sancho 1994) esdevé també una 

veritable organització social, amb l’exigència necessària de la intencionalitat 

de les accions, una referència explícita a la transformació d’objectes 

concrets, i una al·lusió directa a l’eficàcia d’aquesta.  

 

Podem classificar les tecnologies en funció de les ciències en les que 

es recolzen; així Bunge (1980) identifica els grans tipus de tecnologies 

següents: materials, socials, conceptuals i de sistemes, i construeix la 

següent taula definitòria:  

 

MATERIALS  Basades en les ciències naturals- 

física (enginyeria civil, elèctrica, 

electrònica, nuclear i espacial); 

química ( inorgànica i orgànica); 

bioquímica (farmacologia, 
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bromatologia); biologia (agronomia, 

medicina, bioenginyeria). 

SOCIALS Basades en les ciències 

humanosocials, psicològiques 

(psiquiatria i pedagogia); 

psicosociològiques (psicologia 

indrustrial, comercial i bèl·lica); 

sociològiqes (sociologia, politologia, 

urbanisme i jurisprudència); 

econòmiques (sociologia, politologia, 

urbanisme i jurisprudència); 

econòmiques (ciències de 

l’administració, investigacions 

operatives) i bèl·liques (ciències 

militars). 

CONCEPTUALS De naturalesa lingüística o 

logicomatemàtica (informàtica) 

GENERALS Teoria general de sistemes (teoria 

d’autòmats, teoria de la informació, 

teoria dels sistemes lineals...) 

Taula 1 TIPOLOGIA DE TECNOLOGIES 

 

Aquesta taula la reprendrem més endavant per situar la tecnologia 

que és bàsica per aquest treball i és la basada en la informació i la 

comunicació , que fusiona més d’una branca de les establertes per Bunge, 

ja que actualment la classificació  ha quedat si no obsoleta, incompleta.   

 

Així també trobaríem a faltar una altra tecnologia que repercuteix en 

aquest treball i és la educativa, basada en la millora de la pràctica educativa 

i en l’estudi d’aquesta. Així la situaríem a la categoria de tecnologies socials 
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amb la figura del professor com a aplicador d’aquesta.  Cabero (1999:14) 

assenyala que “la tecnologia educativa és una disciplina  que es pot 

considerar integradora, viva, contradictòria i significativa en la història de 

l’educació. És entesa com a integradora en la mesura que a integrat 

diferents disciplines científiques que van des de la física fins a la psicologia 

passant per a les ciències de la comunicació. L’entenem com a viva per les 

evolucions que ha patit, evolucions degudes als avenços conceptuals 

produïts per les diferents ciències que la suporten. Polissèmica, pels 

diferents significats que ha tingut al llarg de la història, atès els diferents 

contextos socials, culturals i científics on s’ha postulat. Contradictòria, per 

provocar diferents reaccions a favor i en contra i per últim significativa, 

ateses les grans quantitats de publicacions, jornades, seminaris i 

associacions que s’han fet respecte d’aquesta.”  Podríem dir que les 

característiques que li atorga Castells també podrien aplicar-se a les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  

 

La relació entre ambdues disciplines és directa, no només perquè els 

mitjans de comunicació ocupen bona part de la dedicació de la tecnologia 

educativa, sinó perquè autors com Cabero o Riera indiquen en el moment 

de conceptualitzar-la que la seva funció bàsica consisteix en l’optimització 

del procés de transmissió de missatges didàctics. Per a Saettler (1991: 321) 

és als anys cinquanta quan convergeixen ambdues disciplines, sobretot per 

dos factors d’influència: la tendència dels educadors d’aquell moment a 

incorporar els nous instruments de comunicació i també per a forta 

influència del conductisme.  
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3.1.3 La comunicació com a concepte global 

 

Comunicar és “fer comú”. No obstant, la comunicació ha patit diverses 

definicions i models que han anat canviant i evolucionant al llarg de la 

història; i se li han anat atribuint diferents matisos, com el que fa Salomón 

(1981:41) quan estableix la intencionalitat com a característica implícita 

“comunicació existeix sempre que un atribueixi intenció comunicativa a un 

altre. Dit d’altra manera, la comunicació existeix sempre que s’assumeixi 

que un succés intenta dur un missatge.“ Aquesta característica  no sembla 

essencial comparada amb la necessitat d’una font, un missatge i un destí. A 

més a més, es pot complementar amb característiques com la suposició 

que tot acte comunicatiu és una negociació i intercanvi de coneixements, 

que es pot realitzar a través de diferents tipus de mitjans, i que és necessari 

per tal que tingui èxit la comunicació, és a dir, quan es donen significats 

idèntics al mateix signe, que els participants dominin les mateixes regles 

sintàctiques i d’organització semàntica de la informació. Com també la 

importància del context físic o virtual  on es desenvolupa aquest acte. 

 

A continuació resumirem alguns dels models més utilitzats que 

Pablos (1996) i Riera (2004) recullen i que són pertinents a l’estudi que aquí 

farem:  

 

 

MODEL DE 

SHANNON 

 A finals dels anys quaranta amb la 

concepció de cibernètica (el 

tractament de la informació que 

permet aconseguir per 

procediments mecànics la solució 

de problemes) i la posada en 
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marxa automàtica la seva 

execució), permet formular una 

“teoria matemàtica e la informació” 

centrada en la transmissió eficaç 

dels missatges a partir dels seus 

components bàsic.   

 

La comunicació es produeix, des 

d’aquesta perspectiva, quan una 

font influeix en un destí per mitjà 

de la transmissió de missatges 

codificats com a senyals que 

viatgen a través d’un canal físic. 

La codificació és l’activitat bàsica 

de l’emissor i la descodificació és 

la del receptor. Amb la possibilitat 

d’haver-hi interferències, 

anomenades sorolls, que poden 

afectar el senyal. 

 

La crítica d’aquest model és que 

no tracta amb prou profunditat e 

context i dona per sobreentès que 

hi ha un codi comú entre emissor i 

receptor.  

MODEL DE 

SCHRAMM 

El seu model va ajudar a la 

consolidació del mitjans de 

masses. Per a ell era important 

que la font i el destí estiguessin 

completament sintonitzats i 
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incorpora la idea del “camp 

d’experiència” com aquelles zones 

o aspectes d’ambdues parts que 

ajuden a comprendre el missatge.  

MODEL D’ECO Des d’un plantejament fonamentat 

en la semiòtica, o la teoria general 

dels signes, crea una teoria 

basant-se en la Teoria del codis, 

amb un enfocament centrat en la 

comunicació textual.  On la 

competència interpretativa del 

destinatari s’enriqueix no tant pel 

domini dels codis sinó per 

l’assimilació prèvia d’aquests. El 

missatge s’entén com una forma 

oberta, una font d’informació 

interpretable.  

MODEL DE 

MALETZKE 

 

El seu enfocament es recolza en 

una aproximació psicològica als 

processos de comunicació. 

Considera el concepte de 

comunicació que s’aplica als 

mitjans de masses com un sistema 

complex i dinàmic, on el destinatari 

o receptor pateix l’impacte del 

mitjà, com també emissor qui rep 

també la influencia del mitjà i 

d’altres factors que alteren la 

comunicació.  Aquests factors 

determinen tres fases en l’acte 
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comunicatiu: la precomunicativa, 

comunicativa i postcomunicativa.   

 

Maletzke és qui comença a fer les 

primeres incursions en els 

conceptes cognitius en situacions 

d’interacció  mediades pels 

recursos tecnològics.  

MODEL DE 

MARTIN 

SERRANO 

 

Aquest model intenta facilitar una 

visió global del fenomen de la 

comunicació partint del paradigma 

de la mediació. La seva proposta 

teòrica se centra en l’elaboració 

d’un model metodològic per 

investigar els efectes 

socioculturals dels mitjans de 

comunicació de masses. La idea 

de partida és considerar els 

emissors com a creadors dels 

productes comunicatius (relats) 

per alguns destinataris.  EL procés 

de comunicatiu comença quan 

l’emissor estableix un marc de 

referència que fa comprensible i 

interpretable el relat, el qual 

requereix ser  presentat per mitjà 

de diferents suports com la 

premsa, l’ordinador... 

TAULA 2 MODELS DE L’ACTE COMUNICATIU 
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L’educació esdevé un acte de comunicació, entre l’emissor que 

generalment és el docent i un receptor l’alumne. Rodríguez Diéguez (1995: 

15) considera que l’acte educatiu és comunicació: “Tot procés que suposi 

un transport d’informació que el seu destinatari sigui, en últim terme, el ser 

humà, ho entenem genèricament com a comunicació. I aquells processos 

de transmissió d’informació  que impliqui l’apropament entre al configuració 

actual d’un subjecte i la prevista com a futura, que aconsegueixi una 

modificació d’aquest subjecte i la prevista com a futura tal que la distància 

entre la seva forma d’actuar en situació prèvia al fet de rebre els estímuls 

que determina tal modificació, i la seva forma d’operar després de rebre 

l’estímul- estímul que suposa comunicació – es vegi refutat, serà 

comunicació educativa o simplement educació.“ 

 

En la creació de Webs, l’emissor és el webmàster o responsable de 

la Web, el missatge és el conjunt d’informació o paquets de dades i 

l’internauta és el receptor. En el model tradicional, el webmàster dóna més 

importància al missatge que al receptor d’aquest i, per tant, el missatge no 

sempre arriba. 

 

La comunicació plantejada des del punt de vista que volem oferir en 

aquest projecte (principalment conductista) és molt similar al model de 

comunicació educatiu bàsic i que es va replantejar posteriorment. Aquest 

segon model educatiu nascut als EUA al segle XX i  emmarcat per la 

segona Guerra Mundial, era fill de la psicologia conductista d’estímuls, 

respostes i recompenses de Pavlov. Es posava l’èmfasi en els efectes que 

produïa el missatge en el receptor i el que interessava era que aquest últim 

fes o respongués com se l’havia preparat. Per tal d’aconseguir-ho, l’emissor 

ho convertia tot en tècniques d’aprenentatge, i constantment estava 

motivant i persuadint el receptor perquè actués tal i com estava previst, de 
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manera que educar comportava generar hàbits sense raonar ni reflexionar, 

només responent en funció de les tècniques treballades per l’emissor.  

 

Bateson (1998:102) planteja un modificació en aquest model 

anterior. Hi apareix un element nou: la retroalimentació  per part del 

receptor cap a l’emissor. Aquesta retroalimentació permet comprovar la 

reacció de l’emissor davant la proposta de comunicació que se li ha fet. 

Aplicant el model al que seria internet podria ser la resposta a un element 

concret mitjançant un click, o en el cas del model 2.0 la resposta a una 

aportació feta per l’emissor.  

 

El tercer i últim model, inspirat per Freire (1969), és de caràcter endogen, 

perquè se centra en la persona i en el procés, a diferència dels altres dos 

que eren exògens, centrats en els efectes i els continguts que calia donar. 

El seu objectiu consisteix a fer que els receptors pensin, tinguin un actitud 

crítica i aquesta els porti a transformar el seu entorn. El protagonista de 

l’acció comunicativa és el receptor/internauta, que adquireix una actitud 

activa i participativa quan ha de reflexionar sobre l’objecte d’estudi, i el 

webmàster o responsable de Web ha de vetllar per donar la informació 

necessària en el moment oportú. La col·laboració entre receptor i emissor 

és l’essència del que és la comunicació en la Web 2.0, Web col·laborativa o 

Web semàntica. La comunicació s’entén com un intercanvi d’idees, 

experiències, coneixements i sentiments entre un emissor i un receptor, és 

a dir, una fluïda i constant retroalimentació. Cloutier (1975) defineix aquesta 

situació com a EMIREC (amalgama d’emissor i receptor), donant a 

entendre que, perquè es doni un vertader acte de comunicació, hom ha 

d’actuar com a emissor i receptor alternadament.  
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3.2.1 (Noves) Tecnologies de la informació i la com unicació  TIC: 

delimitació del concepte. 

 

Als anys 80 va ser quan les “Noves” Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació, van veure’s renovades a partir del desenvolupament de 

dispositius capaços d’emmagatzemar, processar i transmetre, de forma 

veloç i amb confiança, grans quantitats d’informació.  Per a Marí (1999) els 

trets que configuren el paradigma de la tecnologia de la informació són: la 

informació com a matèria primera; la gran capacitat de penetració en la vida 

social; la configuració de xarxes com a concreció de la lògica 

d’interconnexió que el sistema utilitza; i la convergència creixent de 

tecnologies específiques en un sistema altament integrat.  

 

La paraula “nova” sempre genera contrarietats, ja que moltes 

tecnologies en el seu moment van ser noves. De moment sembla que la 

“última” nova TIC és internet, no obstant  pot ser que en qualsevol moment 

surti quelcom que la superi. Per tant, a partir d’ara eliminarem la part de 

“Noves” de l’equació. Així considerem el concepte de TIC actualment com 

la convergència tecnològica de l’electrònica, el software i les infrastructures 

de telecomunicacions. Guzmán (2008:27) considera que aquesta 

associació dóna lloc a una concepció del procés de la informació en el que 

les comunicacions obren nous horitzons i paradigmes sobretot en el context 

educatiu. Les TIC engloben una concepció àmplia i variable d’elements, 

serveis, aplicacions i tecnologies, que usen diversos tipus d’equips 

electrònics (hardware) i de programes informàtic (software). 

 

3.23.23.23.2    Les TIC al servei de l’educacióLes TIC al servei de l’educacióLes TIC al servei de l’educacióLes TIC al servei de l’educació    
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Es podria considerar que en la història de les TIC (si les entenem 

conceptualment) va iniciar-se a partir del moment en que l’alfabetització i 

l’escriptura es van estendre per Occident al llarg del segle V aC, amb tot el 

seguit de passos intermedis que hi van haver abans d’arribar-hi. Més 

endavant, l’aparició de la impremta va suposar un altre gran salt. Amb les 

tècniques d’impressió modernes ideades per Gutemberg,  es van posar els 

ciments del que seria la reproducció en sèrie del saber.  La linotípia va 

permetre que la premsa escrita es desenvolupés i esdevingués  el lloc on 

les veus de la societat industrial s’expandissin.  El següent pas va arribar 

amb el telègraf i la possibilitat d’instantaneïtat en la comunicació a 

distància, fet que seria millorat i superat per Edison amb el telèfon de 1876. 

El cinema, la ràdio i la televisió ens han anat conduint cap a l’ordinador. 

Encara que a principis del s. XX ja s’havien construït els primers ordinadors 

analògics, i no és fins a  finals dels anys 50 quan es van veure millorats 

enormement amb la incorporació dels transistors, fins arribar als 

microprocessadors actuals i a internet com la interconnexió virtual 

d’aquests.  

 

Després d’aquesta breu revisió històrica podríem canviar de 

perspectiva. Situant-nos en una dimensió més tècnica, podem establir 

algunes característiques definitòries interessants: la digitalització ,  el pas 

dels àtoms a bits; la instantaneïtat , o trencament de les barreres espacials; 

la immaterialitat , és a dir, que al única matèria prima que ens ocupa és la 

informació en el codi que s’usi; la interconnexió ,  la hibridació de 

tecnologies formats una xarxa sociocomunicativa; la automatització , el 

control des de dins del sistema de part de les activitats; la diversitat , la 

varietat de tecnologies disponibles en funció de la flexibilitat del software o 

del hardware; i finalment, la interactivitat , com a característica distintiva 

que converteix el receptor en usuari actiu en el procés de la comunicació.  

La interacció segons Bettetini  (citat a Riera 2004:187) “està caracteritzada 
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per tres fets bàsics: la pluridireccionalitat en la transmissió de la informació, 

el paper actiu de l’usuari en la selecció de les informacions requerides i la 

comunicació en tems real.”. 

 

Gisbert (2000) considera que les TIC afavoreixen la idea que allò 

veritablement important és la consecució d'objectius i un grau òptim de 

qualitat, més que no pas la presència física en un lloc i en un temps 

concret, i que a la vegada permeten generar espais de relació, investigació 

o treball, de virtualitat compartida.  

 

Finalment, només ens resta referenciar un seguit de concepcions, part de 

les quals les recullen Cabero (2001) i Guzman (2008):  

 

Ortega (1997) Discrimina entre tecnologies 

convencionals (diaporames, audiovisuls 

i premsa) i les tecnologies avançades 

(disseny i animació informàtica, accés a 

biblioteques virtuals i navegació a 

través de xarxes). 

Tirado (1997) Distingeix entre noves tecnologies i 

tecnologies avançades, indicant que les 

últimes son aquelles que posen, 

respecte a les anterior, els atributs 

d’interactivitat multimèdia davant a la 

interactivitat monomedia. 

Cabero i 

Martínez 

(1995) 

 

Parlen de nous canals de la 

comunicació en comptes de noves 

tecnologies, ja que aquestes solen 

implicar l’ús de tecnologies tradicionals, 

però amb usos diferents i novedosos, 



PROPOSTA D’INNOVACIÓ DOCENT  IRENE DA ROCHA FORT 

 
 
 35 

és a dir, es refereixen a la integració de 

les tecnologies anteriors, però d’una 

forma tant quantitativa com qualitativa.  

Adell (1997) Les noves tecnologies són el conjunt de 

procéssos i productes derivats de les 

noves eines (hardware i software), 

suports de la informació i canals de 

comunicació relacionats amb 

l’emmagatzemament, processament i 

transmissió digitalitzats de la 

informació.  

Duarte i 

González 

(1998) 

Les noves tecnologies són aquells 

mitjans electrònics que creen, 

emmagatzemen, recuperen i 

transmeten la informació 

quantitativament i ho fan canviant 

diferents tipus de codis en una realitat 

hipermèdia.  

Pérez (1997) Les noves tecnologies s’haurien de 

contemplar, d’una banda, com una 

dimensió tècnica, i d’altra, com una 

expressiva, repercutint ambdues en la 

creació de nous entorns comunicatius.  

Cebreiro 

(2007) 

 

Es refereix a que aquestes giren al 

voltant de quatre mitjans bàsics: la 

informàtica, la microelectrònica, els 

multimèdia i les telecomunicacions. I el 

que és més important, giren de forma 

interactiva i internexionada, el que 

permet aconseguir noves realitats 
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 comunicatives i potenciar les que poden 

tenir lloc de forma aïllada.  

TAULA 3: CONCEPCIONS SOBRE LES TIC 

 

 

3.2.2 Les TIC al servei de l’educació 

 

El Ministeri d’Educació i Cultura marca unes directrius que defineixen les 

Noves Tecnologies aplicades a l’educació , com aquells recursos 

didàctics i noves tecnologies utilitzades en les seves diverses aplicacions: 

didàctica, organitzativa i administrativa; i la utilització dels principals 

instruments informàtics i audiovisual.  

 

La diferència fonamental que apareix per a Postman (1991:91) entre 

un mitjà i una tecnologia és que: “la tecnologia és només una màquina; un 

mitjà és l'entorn social i intel·lectual que una màquina crea.”  La televisió 

com a mitjà dominant en la vida dels joves, en l’actualitat es veu 

complementada i superada per una nova tecnologia com és l’ordinador, que 

gràcies a internet esdevé un nou mitjà. Avui en dia, hi ha diverses 

tecnologies que permeten noves formes de transmissió d’informació, cada 

un d’ells esdevé una extensió d’un model antic 

 

Alguns trets definitoris dels avenços tecnològics com la televisió i el 

món d’internet, són: la seva versatilitat, la ubiqüitat, la flexibilitat, la 

digitalització, la distribució ramificada i personalitzada, la integració de 

llenguatge, l’elevada qualitat d’imatge i so, la digitalització, un augment 

d’influència sobre els processos que no pas dels productes, la potenciació 

d’una audiència segmentada i diferenciada, la diversitat.  
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La manera com accedim a la informació ve condicionada per dos 

factors: el primer és per  un canvi d’actitud social que ens porta a la cultura 

de l’espectacle i l’altre és per l’evolució de la tecnologia, perquè mentre 

hom es diverteix, aprèn; d’aquí en surt el mot adaptat de l’anglès 

eduteiment (combinació de education i entertaiment) i a més es dóna la 

possibilitat de participar en aquests processos i establir una 

retroalimentació.  

 

Gutiérrez Martín (1997:48) cita a Trejo: “ [és] hiperfragmentari, que 

es presenti la realitat fora del seu context, el període o el relat d’on s’ha 

extret el fragment. En el cas de l’ensenyament l’ús excessiu d’aquest 

recursos pot implicar la incorporació de mecanismes de raonament 

diferents als que fins ara hem conegut, o amb els quals hem identificat 

l’elaboració i propagació del coneixement.”  Aquests nous mecanismes es 

presenten dins el gust pel dinàmic, dins la iconosfera i a través d’elements 

de concreció.  

 

A mesura que els avenços tecnològics se succeeixen, els alumnes, 

acostumats als estímuls de la televisió, el cinema i els interactius, tenen 

més capacitat d’integrar estímuls visuals i sonors. Segons Ferrés (2000), 

les noves generacions estan acostumades al ritme vertiginós dels mitjans. 

Així doncs, el pensament lògic, continu, analític, reflexiu i lineal -propi, 

generalment, de l’hemisferi esquerre- queda substituït pel pensament 

holístic, global, sintètic i intuïtiu -propi de l’hemisferi dret-.  

 

Seguint a Ferrés, aquesta hiperestimulació sensorial provoca una 

voracitat sensorial. D’aquesta manera, una bona pàgina Web educativa 

hauria de cobrir aquestes necessitats oferint múltiples estímuls (una mena 

de zàpping propiciat des del guió i l'estructura de les pàgines linkades). 

Tots aquells continguts educatius que formin part de la logosfera (aquells 
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més analítics, com les matemàtiques) semblen ser més idonis per explicar-

los a través de la paraula –oral o escrita-, mentre que els que pertanyen a 

la iconosfera (aquells més sintètics, com la comunicació audiovisual) 

podrien ser més adients de ser donats a conèixer mitjançant el so i la 

imatge. 

 

Tot i així, s’ha de tenir en compte que cada alumne fa servir més un 

hemisferi que l’altre i , per tant, per fer aprendre uns continguts de manera 

eficient, s’ha d’utilitzar el mètode més adequat al tipus de pensament 

predominant. En altres paraules, si domina el pensament lògic, l’alumne 

aprendrà més coses mitjançant esquemes, normes, opinions raonades, 

textos ben estructurats; si predomina l’holístic, és millor emprar mapes 

conceptuals, exemples, anècdotes amb contingut emocional, etc. Per 

aquest motiu, l'estructura d'una Web que es pot observar a través del mapa 

de la Web ens descriu com aquesta serà.  

 

A més, segons apunta Robles (2006:62), hi ha tres tipus de 

representacions: la visual, l’auditiva i la kinestèsica. En el sistema de 

representació visual predomina el pensament holístic; les idees es 

visualitzen i, per tant, és més fàcil construir relacions entre elles. En l’auditiu 

domina el pensament lògic; s’aprèn de manera seqüencial i ordenada i es 

mostra més interès respecte als sons que a les imatges. En el kinestèsic, 

preval la sensació de moviment; l’aprenentatge és més lent però més 

profund, ja que no s’oblida (per exemple, practicar esport; pots oblidar la 

normativa però no els gestos). 

 

Els experiments són útils per aquells alumnes que aprenen millor 

mitjançant un sistema de representació kinestèsic. Encara que els 

espectadors no sempre puguin repetir les maquetes mostrades en el 

programa per falta de disponibilitat de material, poden fer-se una 
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representació mental del moviment produït pel presentador que manipula 

les maquetes. En certa manera, si McLuhan podria considerar la televisió 

com una prolongació de la vista i l’oïda, la interactivitat d'algunes 

aplicacions 2.0 permeten convertir-se també en una prolongació de la mà i 

del cos. 

 

Finalitzada aquesta primera part més descriptiva, passarem a 

analitzar diverses propostes de l’ús de les TIC en l’educació.  Com dèiem 

abans, les noves generacions necessiten múltiples estímuls; d’aquesta 

manera, els continguts s'haurien d'organitzar al voltant d’un node central o 

tema. Llavors s’hi relacionen una pluralitat de matèries, tant per contigüitat 

com per analogia. Per exemple si prenem com a node central la fotografia, 

podem trobar-hi des del funcionament físic de la cambra fosca, la biologia 

de l'ull, les regles de composició d'una imatge, la tecnologia d'una càmera 

digital... Aquest model s’integra més en la cultura del zàpping en la qual 

vivim, ja que intenten no restar gaire temps en un sol tema i van fent salts 

de pàgines com de continguts constantment, tot i que globalment en una 

plana sola, els temes estan molt lligats i, per tant, la sensació de zàpping no 

és prou profunda. 

 

 Actualment podem usar també el model de Johnson (citat a Cobo 

2005:47) basat en l’intercanvi obert. Ell considera que el coneixement 

sempre es genera sota una continua negociació i que no serà produït fins 

que els interessos de diferents actors estiguin inclosos. Johnson proposa 

tres tipologies diferents d’aprenentatge: 

 

1) Learning by doing  (aprendre fent): aquestes eines permeten a 

l’estudiant i/o docent la lectura i l’escriptura en la Web, sota el 

principi de prova i error. Per exemple, l’aprenentatge generant 

presentacions on-line sobre un tema proposat.  
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2) Learning by interacting  (aprendre interactuant): les plataformes de 

gestió de continguts ofereixen la possibilitat d’intercanviar idees 

amb la resta d’internautes. L’èmfasi d’aprendre interactuant se 

centra en la instància comunicacional entre internautes, com per 

exemple agregar un post en un blog o una wiki.  

 

3) Learning by searching  (aprendre buscant): la cerca de fonts sobre 

el tema que es vol abordar a l’hora de preparar un treball. Aquest 

procés d’investigació enriqueix el coneixement de qui ho realitza.  

 

Lundvall (2002) afegeix un quart tipus d’aprenentatge que es pot considerar 

essencial per les eines 2.0; aquest estaria basat en al idea de compartir 

informació, coneixements i experiències.  

 

4) Learning by sharing  (aprendre compartint): la creació 

d’instàncies que promoguin el compartir objectes d’aprenentatge contribueix 

a enriquir significativament el procés educatiu; per exemple, l’ús de 

podcasts.  Aquest procés es veu enriquit per les xarxes d’aprenentatge 

creades entre alumnes, o entre alumne i professor.  

 

Una expressió que representa perfectament de la informació a la 

xarxa és la que va definir Moles (1967:30): cultura mosaic, que trobem 

explicada per com els fragments del nostre coneixement són brins sense 

ordre, unides a l’atzar per simples relacions de proximitat, d’època, 

d’adquisició, d’assonància, d’associació d’idees; sense estructura definida, 

per tant, però amb una cohesió que pot, de la mateixa manera que la 

cohesió lògica, garantir certa densitat de la pantalla dels nostres 

coneixements, una compacitat tan gran com la de la xarxa que ens 

proposava l’educació humanista. 
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Podem concloure que l’ús de les TIC en l’educació presenta un 

seguit d’avantatges i d’inconvenients, per a Pavón (2001) i Riera (2004) són 

els següents:  

 

INCONVENIENTS 

 

• Es perd molt de temps a 

localitzar la informació 

necessària per estructurar les 

bases d’un bon treball. 

• Hi ha molta informació poc 

fiable i recomanable ja que 

qualsevol individu pot publicar 

informació d’un manera molt 

senzilla.  

• No totes les persones utilitzen 

les normes d’etiqueta per 

comunicar-se en qualsevol dels 

recursos existents a internet.  

AVANTATGES • Possibilitat de comunicació 

sincrònica i assincrònica amb 

tot tipus de persones 

• Entorn apropiat per a un 

aprenentatge cooperatiu i com 

a punt de trobada entre 

estudiants, entre professors i 

entre estudiants i professors de 

tot el món.  

• Desenvolupament d’habilitats 

bàsiques de lectura escriptura i 

expressió.  
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• Possibilitat de reflexió conjunta 

del professorat en temes 

educatius. 

• Accés fàcil i econòmic a una 

immensa quantitat d’informació 

multimèdia.  

• Coneixement d’altres llengües i 

cultures. 

• Desenvolupament d’habilitats 

de recerca, selecció i 

organització de la informació.  

• Difusió universal de les 

creacions personals.  

• Incentiu en la construcció 

compartida del coneixement.  

• Possibilitat de contactar amb 

les persones que nan elaborat 

la informació original.  

TAULA 4: AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LES TIC EN L ’EDUCACIÓ 

 

Per tant, el desenvolupament a la universitat de sistemes de 

formació basats en la connexió entre persones i recursos a través de les 

TIC, per Collins (1996) esdevé la generació d’una sèries de transformacions 

no únicament en l’àmbit tecnològic, sinó també ne els models metodològics 

i en la forma d’organitzar i gestionar els recursos destinats a la realització 

d’aquesta activitat.  
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3.3.1 Internet I hipertext  

 

Per a Salinas (1995) i Riera (2004) els hipertextos ajuden a millorar 

processos de l’aprenentatge,  ja que es caracteritzen per la possibilitat d’un 

accés ràpid i fàcil, gairebé com l’organització de la memòria humana, com 

una xarxa semàntica de conceptes connectats per associació. Així 

s’aconsegueix implementar de forma més eficient la recuperació de la 

informació, l’adquisició de coneixement i al resolució de problemes.  

 

Per tal d’ampliar aquests conceptes, cal remuntar-se als primers 

estudis de comunicació centrats sobretot en el concepte de L’Aldea global i 

l’escola de l’Ecologia dels mitjans que hi ha darrera, fundada per Marshall 

McLuhan i en la que també s’hi pot incloure Neil Postman, Susan Sontag i 

Joshua Meyerowitz. 

 

Segons Postman (1991)  l’Ecologia dels mitjans mira dins la manera 

com els mitjans de comunicació afecten la percepció, el sentiment, el valor 

humà; i com la nostra interacció amb els mitjans facilita o impedeix les 

nostres possibilitats de sobreviure. Basant-nos en els criteris definits per 

McLuhan per tal de distingir entre mitjans freds i calents, podríem 

considerar internet com un de fred,  ja que la gran interactivitat entre els 

internautes és una de les característiques distintives que ajuden a 

considerar-lo com a intel·ligent.  

 

McLuhan (1994:44) va anticipar el trànsit cap a l’aldea global 

afirmant que el mitjà és el missatge, considerant que els mitjans de 

comunicació electrònics poden ser considerats com a extensions del nostre 

3.33.33.33.3    De l’hipertext a la De l’hipertext a la De l’hipertext a la De l’hipertext a la WWWWeb 2.0eb 2.0eb 2.0eb 2.0    
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sistema nerviós central. L’estructura de xarxes i nodes d’internet, tot sovint 

se l’ha comparat amb el sistema de connexions neuronals del cos humà.  

 

El següent pas en la investigació van ser els estudis centrats en 

l’hipertext, que es definien a partir del concepte de text. Meyerowitz (1988) 

en va ser un dels propulsors i que creia que l’hipertext és una visió, que 

algun dia existirà una infraestructura nacional i internacional en grau de 

suportar una xarxa- i una comunitat de coneixements- capaç de connectar 

una miriada d’informacions de tot tipus i per una enorme varietat de públics. 

“Quan parlem de hipertext i hipermèdia en termes dels nostres somnis i 

passions, estem parlant de tenir la informació de forma natural a la punta 

dels nostres dits.”  

 

Nelson (1991) va heretar a principis dels 90 aquesta investigació per 

tal de redefinir l’hipertext com  una estructura que no es pot imprimir de 

forma apropiada. Landon (1993:450) va un pas més enllà i considera que 

l’hipertext  “implica un lector més actiu, un lector que no només escull els 

seus recorreguts de lectura, sinó que té la oportunitat de llegir com si fos 

autor.”  Des d’aquesta perspectiva ens situem més a prop del que seria la 

Web 2.0, d’aquesta pèrdua de poder de l’autor per part del lector, un 

autor/webmàster que s’alimentarà amb l’aparició de noves formes 

d’escriptura col·laborativa, tant grupals com reticulars.  

 

 

3.2.3 La Web 2.0 

 

La Web ha canviat profundament la forma en la que ens comuniquem i 

treballem. La comunicació amb tot el món i a qualsevol moment és 

possible, a més a més es pot tenir accés a milions de recursos, 

independentment de la situació geogràfica o l’idioma. Però aquest excés 
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d’informació per tal que un internauta no perdi el temps inútilment, ha de 

venir organitzat de tal forma que hi accedeixi de forma directa. Per tal 

d’obtenir aquesta definició de dades, la Web 2.0 usa essencialment 

mecanismes que ajuden a convertir la Web en una infrastructura global en 

la que es pot compartir i reutilitzar dades entre diferents usuaris. En dotar a 

la Web de més significat es poden obtenir solucions a problemes habituals 

en la cerca d’informació gràcies a la utilització d’una infraestructura 

comuna, mitjançant la qual és possible compartir, processar i transferir 

informació de forma senzilla.  

 

Davant les tradicionals Webs estàtiques on només es podia llegir els 

continguts que l’autor volia per visibles, en el model de Web 2.0 tots els 

visitants es poden transformar en creadors de continguts i compartir-los, 

opinar, etiquetar... Això per a Marquès (2007) implica una democratització 

de les eines d’accés a la informació i de l’elaboració de continguts. 

Tecnològicament les eines Web 2.0 són serveis d’internet, amb una 

plataforma de treball que seria la pròpia pàgina Web. Es tracta d’aprofitar 

els continguts generats per l’usuari; tota aquella informació que qualsevol 

pot produir en espais d’alta visibilitat de la xarxa, sense que el coneixement 

tecnològic suposi una limitació.  

 

La Web 2.0 és l’evolució de les aplicacions tradicionals, cap a unes  

aplicacions Web enfocades cap a l’usuari final. Es tracta d’aplicacions que 

generin col·laboració de serveis que substitueixin les aplicacions 

d’escriptori. Tot això va iniciar-se quan Dale Dougherty d’O’Reilly Media va 

fer servir aquesta nomenclatura en una conferència en què tractava sobre 

el renaixement i l’evolució de la Web. Aquestes noves aplicacions i llocs 

Web amb funcionalitats renovades van servir de pauta per a la Web 2.0 

conference del 2004. Entre les característiques pròpies d’aquests tipus de 

Web es pot trobar:  
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• El respecte pels estàndards del XHTML 

• La separació de continguts del disseny amb l’ús de fulls d’estil. 

• La sindicació de continguts (RSS). 

• AJAX (Asincronical javascript and xml) 

• L’ús de xarxes socials per organitzar usuaris i comunitats. 

• Donar als usuaris un control total en l’ús de la informació.  

• Proveir APis o XML per tal que les aplicacions puguin ser 

manipulades per altra gent.  

• Facilitar el posicionament amb URL senzilles. 

 

Amb la terminologia Web 2.0 se subratlla un canvi de paradigma en la 

concepció d’internet i les seves funcionalitats i tal i com considera Marquès 

(2007) “Ara abandonen la seva marcada unidireccionalitat i s’orienten més 

a facilitar la màxima interacció entre els usuaris i el desenvolupament de 

xarxes socials (tecnologies socials) on puguin expressar-se i opinar, buscar 

i rebre informació d’interès, col·laborar i crear coneixement i compartir 

continguts.”  

 

Per això podem distingit diverses eines depenent de l’objectiu 

d’aquestes:  

 

Aplicacions per expressar-

se, crear i publicar, 

difondre... 

Bloc, wiki... 

Aplicacions per publicar, 

difondre i buscar 

informació. 

 

Podcast, Youtube, 

Flickr, Slideshare 
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Aplicacions per 

cercar/accedir a informació 

de la que ens interessa 

estar actualitzats 

RSS; SML, Atom, 

GoogleReader, 

Cercadors 

especialitzats 

Xarxes socials BSCW, Ning, Second 

life, Twitter... 

Altres aplicacions on-line 

Web 2.0 

 

Calendaris, 

geolocalització, llibres 

virtuals compartits, 

ofimàtica on-line, 

pissarres digitals 

col·laboratives on-

line... 

TAULA 5: CLASSIFICACIÓ D’EINES WEB 2.0 

 

Cobo i Pardo (2005)  destaquen tres eines, basades en la Web 2.0, 

òptimes per a l’educació.  

 

1) Bloc:  Una bitàcora del procés educatiu, un espai per preguntar, 

publicar o indicar nous enllaços rellevants. Aquest tipus de pàgina 

d’estructura cronològica ha esdevingut un dels sistemes de gestió de 

continguts més popular de la Web 2.0 i un dels preferits pels 

docents.  

 

2) Wiki : Pàgina d’escriptura col·lectiva i col·laborativa.  Permet que 

entre diferents usuaris s’enriqueixin els continguts de cadascú a 
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partir de les aportacions individuals, per formar aquesta intel·ligència 

col·lectiva.  

 

3) Col·laboratoris:  Plataformes que s’usen com a espais per compartir 

objectes d’aprenentatge i també punt de trobada per al 

desenvolupament d'investigacions, com si es tractés d’una biblioteca 

de lliure accés.  

 

Marquès (2007:5) elabora el següent llistat d’implicacions educatives de 

la Web 2.0: 

 

• Constitueix un espai social horitzontal i ric en fonts d’informació que 

suposa una alternativa a la jerarquització i unidireccionalitat 

tradicional dels entorns formatius. Implica nous rols per als 

professors i alumnes orientat al treball autònom i col·laboratiu, crític i 

creatiu, l’expressió personal... 

 

• Les seves fonts d’informació (encara que no siguin totes fiables) i 

canals de comunicació faciliten un aprenentatge més autònom i 

permeten una major participació en les activitats grupals, fet que sol 

augmentar l’interès i la motivació dels estudiants.  

 

• Amb les aplicacions d’edició professors i estudiants poden elaborar 

fàcilment materials de manera individual o grupal, compartir-los i 

sotmetre’ls als comentaris dels lectors.  
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• Proporciona espais on-line per l’emmagatzematge, classificació, 

publicació i difusió de continguts textuals  i audiovisuals. 

 

• Facilita la realització de noves activitat d’aprenentatge i avaluació i 

de la creació de xarxes d’aprenentatge.  

 

• Es desenvolupen i milloren les competències digitals, des de la 

cerca, selecció d’informació i el seu procés per tal de convertir-la en 

coneixement.  

 

• Proporciona entorns per al desenvolupament de xarxes de centres i 

professors on reflexions sobre temes educatius, ajudar-se i compartir 

recursos.  

 

Actualment l’estudi de la Web 2.0 s’evidencia amb una nova fase 

relacionada amb el que Wellman etiqueta com a individu col·lectiu o 

individualisme a la xarxa, que equival a dir, que el subjecte entès com a 

consumidor segmentat, disposa de noves eines per participar 

col·lectivament de forma mediatitzada o virtual. Hi ha oberts debats sobre 

l’eficiència i la correcció de la informació que circula per la xarxa, com 

també sobre l’excés d’aquesta. Cornella (2002) ho enuncia com a 

infoxicació, concepte que defineix la sobresaturació d’informació que pot 

crear sensacions negatives per l’internauta si no és capaç de controlar tanta 

informació que acaba esdevenint soroll. Cornella considera que tot el 

fenomen de la multiplicació de la quantitat d’informació que existeix en el 

món s’ha anomenat explosió de la informació, encara que s’hauria 

d'anomenar l’explosió de la desinformació, indigerible i confusa.  
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La Web 2.0 es veu atacada per diverses crítiques capitanejades en els 

últims temps per Keen (2007:23) , qui considera que el culte a l’amateur 

que propicia aquesta tecnologia afecta el coneixement col·lectiu. Carr2 

afegeix que les eines de la Web 2.0 són productives a l‘hora de crear 

comunitats, però que “no aporten qualitat, només experiències de producció 

no-professional poc fiables”. Simone (2001:82), esdevé més prudent i limitat 

establint que “aquesta situació paradoxal reprodueix alguns límits típics de 

la societat tradicional: en aquesta el coneixement era limitat i poc 

accessible, actualment està en abundància, però la seva accessibilitat és 

només potencial.”  

 

 

 

 

 

 

3.4.1 L’ensenyament superior 

 

Per a Bates (2001:67) l’ús de la tecnologia a l’ensenyament superior pot 

ajudar a millorar la qualitat de l’aprenentatge, oferir destreses quotidianes 

de les TIC que  ajudaran als estudiants a superar reptes a la seva feina o al 

dia a dia i a més la flexibilitat que això comporta, pot ampliar l’accés a 

l’educació, mitjançant al combinació de feina i estudis. Fins i tot pot servir 

per reduir costos de l’ensenyament a llarg termini i millorar-ne la relació 

entre costos i eficàcia.  

 

Per a Guzmán (2008) l’estructura tradicional de la universitat, on el 

model d’ensenyament es basa en la càtedra presencial, està desfasada en 

temes del que la societat demana actualment a aquesta institució. La 

                                                 
2 http://www.roughtype.com/archives/2005/10/the_amorality_o.php 

3.3.3.3.4444    La Universitat com a context d’invesLa Universitat com a context d’invesLa Universitat com a context d’invesLa Universitat com a context d’investigaciótigaciótigaciótigació    
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universitat ha de generar i transmetre coneixement a través de les noves 

formes d’ensenyar i aprendre, on els conceptes d’espai i temps tenen una 

necessitat imperant de ser modificats per tal de satisfer les dinàmiques de 

la vida actual.  Guzmán (2008:37) afegeix que “la universitat del segle XXI 

s’ha de concebre com una universitat que a més de transmetre i generar 

coneixement de manera presencial també ho faci en un entorn de xarxa a 

través d’una comunicació síncrona i asíncrona, és a dir, ha de desaparèixer 

la barrera de l’espai i el temps que ha estat limitant per l’accés a la formació 

superior”.  

 

 

3.4.1.1  La declaració mundial sobre l’educació sup erior (UNESCO) 

 

 El 1998 va tenir lloc a París, a la seu de la Unesco, la Declaració mundial 

sobre l’educació superior, on es va considerar que l’educació superior havia 

d’afrontar a la vegada el reptes que suposaven les noves oportunitats que 

obrien les tecnologies, que milloren la manera de produir, organitzar, 

difondre i controlar el coneixement, i l’accés a aquest mateix. En el 

document es considerava que s’havia de garantir un accés equitatiu a 

aquestes tecnologies en tots els nivells dels sistemes d’ensenyament.  En 

el text de la Unesco (1998) també s’indicaven les següents missions de 

l’educació superior:  

 

• Educar, formar i realitzar investigacions. 

• Funció ètica, autonomia, responsabilitat i prospectiva. 

• Igualtat d’accés 

• Enfortiment de la participació i la promoció de l’accés a la dona 

• La promoció del saber per mitjà de la investigació en els àmbits de la 

ciència, l’art i les humanitats i la difusió dels resultats.  

• Orientació a llarg termini fonamentada en la pertinença. 
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• Reforçar la cooperació amb el món del treball i l’anàlisi i la previsió 

de les necessitats de la societat 

• La diversificació com a mitjà per reforçar la igualtat d’oportunitats. 

• Mètodes educatius innovadors: pensament crítica i creativitat.  

• El personal i els estudiants són els protagonistes principals de 

l’educació superior.  

• Avaluació de la qualitat.  

• El potencial i els desafiaments de la tecnologia.  

• Reforçar la gestió i el finançament de l’educació superior. 

• El finançament de l’educació superior com a servei públic.  

• Posar en comú els coneixements teòrics i pràctics entre els països i 

continents.  

• De la “fugida de cervells” al seu retorn. 

 

 

3.4.1.2 L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) 

 

La declaració de Bolonya (1999) va ser subscrita per vint-i-nou països i 

considera els principis de qualitat, mobilitat, diversitat, competitivitat i 

orientació. Entre els seus objectius principals es trobava: incorporar un 

sistema comparable de titulacions, procurant una major homogeneïtat en 

els currículums; establir un sistema modular unificat de cicles; instaurar el 

sistema de crèdits europeus ECTS; desenvolupar sistemes per l’acreditació 

de la qualitat als sistemes d’ensenyament i promoure la mobilitat de 

professors, alumnes i investigadors.  

 

La Conferència de Praga (2001) va mantenir els acords de Bolonya i 

va fer incidència en els següents punts: aprenentatge al llarg de tota la vida; 

la participació d’estudiants competents actius i constructius; l’educació 

transnacional; i el continguts de la convergència ECTS.  
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3.4.2 El professorat 

 

Gisbert (2000) i Marquès (2007) assenyalen que el docent haurà de ser 

capaç de canviar les seves estratègies de comunicació. I, per tant, el centre 

haurà de disposar d’un seguit d’elements per tal que els seus docents hi 

adoptin una actitud positiva: Una bona infraestructura de comunicacions; un 

espai disponible que permeti la integració de la tecnologia; oferir la 

possibilitat de la preparació per a l’ús de la tecnologia; i permetre una 

disponibilitat pel docent per a una formació permanent.  

 

Les TIC suposen no només més temps de dedicació per part del 

professorat sinó que també tenen associades noves necessitats de 

formació, que exigeixen una inversió de temps. La millor forma d’aconseguir 

la capacitació del professorat en TIC per Marquès (2000) és promoure 

l’adequada formació des de la pròpia universitat, incentivant l’ús i la 

integració de les TIC i facilitant els mitjans tecnològics i l’assessorament 

continu. Tot això intentant no violar el dret de càtedra del docent.  

 

 

3.4.3 La Universitat Pompeu Fabra 

3.4.3.1 Centre per a la Qualitat i la Innovació Doc ent (CQUID) 

La implementació dels anomenats principis de Bolonya en el si de les 

universitats comporta necessàriament una reflexió sobre els rols que han 

d'assumir tots els agents implicats en el suport, directe o indirecte, a la 

docència i a l'aprenentatge, i una revisió de les estructures, els serveis i les 

unitats existents que tenen responsabilitat sobre aquestes funcions.  

En aquest context es fa cada cop més evident la necessitat de reforçar i de 

donar més contingut a aquestes estructures per transformar les fórmules 

tradicionals de docència i per avançar en la millora de la qualitat dels 
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processos docència-aprenentatge. El Programa per la Qualitat Educativa 

(PQE) va ser creat amb l'objectiu d'afavorir els processos d'innovació 

docent de la UPF. Transcorreguts cinc anys des de la seva creació, es creu 

oportú consolidar-ne les actuacions a través de la seva modificació per 

adaptar-lo a les necessitats docents actuals. 

A aquests efectes, per tal d'assolir la transformació del PQE en el 

nou Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i enfortir la seva 

funció de motor d'innovació docent i de referent per als membres de la 

comunitat educativa de la Universitat Pompeu Fabra i, així mateix, la 

renovació de la xarxa de les unitats de suport a la innovació docent per 

facilitar els processos d'adaptació a l'Espai Europeu d'ensenyament 

Superior (EEES), tot garantint la coordinació amb el CQUID.  

L'acord del Consell de Govern, de 14 de novembre del 2007, de 

creació del nou Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) 

respon a la necessitat de reforçar i de donar més contingut a les estructures 

de suport a la docència i a l'aprenentatge.  

El CQUID té com a missió contribuir a la millora i a la renovació del 

model docent dels ensenyaments de la UPF promovent-ne la qualitat, 

l'actualització i l'adopció d'un paper actiu dels estudiants en l'aprenentatge 

en el marc de l'EEES, per mitjà d'accions de suport, formació i 

assessorament adreçades al professorat i de projectes que incorporin 

innovacions de tota mena en la docència universitària. 

Aquest acord comporta la consolidació i la modificació del Programa 

per la Qualitat Educativa (PQE) i també la renovació de la xarxa de les 

unitats de suport a la innovació docent (USID) amb les noves unitats de 

suport a la qualitat i a la innovació docent (USQUID), que col·laboren i que 

actuen coordinadament amb el CQUID i vetllen perquè les actuacions 

adoptades per aquest es desenvolupin en els respectius centres. 
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3.4.3.2  Pla d'actuacions del CQUID  

El pla d'actuacions del CQUID s'ha desenvolupat seguint les línies 

estratègiques següents: 

1. Àmbit docent: formació pedagògica del professorat i assessorament 

pedagògic.  

2. Innovació pedagògica: innovació docent i investigació i millores 

metodològiques.  

3. Qualitat educativa: qualitat, avaluació i millora docent i suport a la 

implantació dels nous estudis en el marc de l'EEES.  

4. Línies específiques: Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM): suport a 

la implementació de Moodle.  

5. Organització i consolidació del CQUID. 

6. Coordinació amb les USQUID: consolidació i reforçament de l'equip 

humà del CQUID. 

3.4.4.3  Recursos didàctics (Col·lecció Documents d e Treball) 

La col·lecció Documents de Treball són els documents fets pels professors -

o que poden ser d'interès per als professors- quant a metodologies, 

innovacions estratègies o recursos. En aquest sentit, un tema fonamental 

és on es guarden i es classifiquen aquests documents per tal que tinguin la 

màxima difusió, tant internament a la Universitat com externament, i que 

siguin el més fàcil possible de localitzar.  

Tot comptant amb la col·laboració de la Biblioteca, s'està treballant 

en la definició del tipus de documents i del pla de difusió que l'ha 

d'acompanyar.  
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3.4.4.5 Col·laboració amb la implementació Moodle 

Participant en el grup de treball sobre la prova pilot Moodle, el CQUID ha 

estat present activament en el pla de difusió i el pla de comunicació que el 

desplegament de Moodle suposa per a tota la Universitat.  
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4.1.1 Les etapes de la investigació 

 

En aquest treball el mètode és la forma estructurada de dur a terme el 

procés de la investigació. Buendia (1994) exposa que treballar amb un 

mètode suposa l’existència d’un seguit de regles a seguir per tal d’arribar a 

una finalitat. El següents punts són els que l’emmarquen:  

 

1. Identificar i definir el problema  a investigar 

2. Revisió de literatura referent al problema a investigar 

3. Formulació d’objectius sobre el problema a investigar. 

4. Selecció del mètode d’investigació. 

5. Interpretació i anàlisi de les dades obtingudes 

6. Conclusions  

 

En el cas d’aquest treball de recerca ens centrarem en els punts 1,2,3,4 

deixant el 5 i el 6 per a la tesi de doctorat.  

 

 

4.1.2 Paradigma d’investigació 

 

Per tal de situar-nos en un model d’investigació, establirem que es tracta 

del paradigma emergent proposat per Guba(1982), Howe (1988) i Cook 

(1986) i que es basa en la integració dels diferents paradigmes 

d’investigació clàssics, que Arnal, Del Rincon i Latorre (1996) plantegen: El 

4.14.14.14.1    Proposta de procés metodològicProposta de procés metodològicProposta de procés metodològicProposta de procés metodològic    
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paradigma positivista, el paradigma interpretatiu i el paradigma sociocrític,  

que podem veure resumits a la següent taula:  

 

 POSITIVISTA 

Racionalista-

quantitatiu 

INTERPRETATIU 

Naturalista-

qualitatiu 

SOCIOCRÏTIC 

Naturalesa de 

la Realitat 

Objectiva, 

estàtica, 

única, donada, 

fragmentable i 

convergent. 

Dinàmica 

Múltiple, holística, 

construïda, 

divergent. 

Compartida, 

històrica, 

construïda, 

dinàmica, 

divergent.  

Relació 

Subjecte/obje

cte 

Independència

, neutralitat. 

No s’afecten.. 

Investigador 

extern. 

Subjecte com 

a objecte de la 

investigació. 

Dependència. 

S’afecten. 

Implicació amb 

l’investigador. 

Interrelació. 

Relació 

influenciada 

per el 

compromís. 

L’investigador 

és un subjecte 

més.  

Fonaments Positivisme 

lògic. 

Empirisme 

Fenomenologia. 

Teoria 

interpretativa. 

Teoria crítica. 

Finalitat de la 

Investigació 

Explicar, 

predir, 

controlar els 

fenòmens, 

verificar 

teories. Lleis 

per regular els 

fenòmens. 

Comprendre i 

interpretar la 

realitat, els 

significats de les 

persones, 

percepcions, 

intencions, 

accions. 

Identificar el 

potencial de 

canvi, 

emancipar 

subjectes. 

Analitzar la 

realitat. 
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Valors Neutres. 

Investigador 

lliure de 

valors. Mètode 

de garantia 

d’objectivitat 

Explícits. 

Influeixen en 

l’investigaria. 

Compartits. 

Ideologia 

compartida.  

Criteris de 

qualitat 

Validesa, 

fiabillitat, 

objectivitat. 

Credibilitat, 

confirmació, 

transferibilitat. 

Intersubjectivit

at, validesa 

consensuada.  

Teoria / 

pràctica 

Dissociades, 

constitueixen 

entitats 

diferents. La 

teoria com a 

norma per la 

pràctica. 

Relacionades, 

retroalimentant-

se. 

Indissociables. 

Relació 

dialèctica. La 

pràctica és 

teoria en 

acció.  

Tècniques: 

instruments i 

estratègies 

Quantitatius. 

Medició de 

tests, 

qüestionaris, 

observació 

sistemàtica. 

Experimentaci

ó. 

Qualitatius, 

descriptius, 

investigador 

principal com a 

instrument. 

Perspectives 

participants.  

Estudi de 

casos. 

Tècniques 

dialèctiques. 

Anàlisi de 

dades 

Quantitatiu: 

estadística 

descriptiva i 

inferencial 

Qualitatiu: 

inducció analítica, 

triangulació 

Intersubjectiu, 

dialèctic.  

TAULA 6: PARADIGMES CLÀSSICS D’INVESTIGACIÓ 
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Així el paradigma emergent  beu de totes tres i es basa entre 

d’altres en el principi, que aplica coneixements per donar respostes 

concretes i intervenir problemes pràctics; assumeix caràcter avaluatiu 

perquè està orientat a la presa de decisions, al disseny de polítiques i a  

determinar l’eficàcia de programes en acció de les organitzacions existents. 

S’identifica no tant pel tema ni pel mètode, sinó pel propòsit del disseny i a 

més a més admet la complementarietat d'estudis i dissenys de tot tipus, 

sempre que contribueixin a solucionar problemes i aportin directrius per a 

l’acció i el canvi.   

 

Aquest model emergent, de tipus multiparadigmàtic, ens serveix a la 

nostra investigació ja que volem descriure i analitzar què succeeix a la 

Universitat Pompeu Fabra a l’hora d’incorporar les TIC’s al model educatiu 

i, explicar i controlar models de docència que hi tenen lloc, per tal de 

sostenir una proposta de millora de docència en un departament concret.  

 

La proposta presentada és de caire descriptiu-interpretatiu basada 

en la detecció dels problemes que genera la incorporació de les TIC a 

l’ensenyament universitari presencial, mitjançant la lectura i anàlisi de 

diferents textos per tal d’establir i concretar un marc teòric i l’estat de la 

qüestió en el nostre context de recerca. I a través d'un qüestionari que es 

passarà al professorat de la Universitat Pompeu Fabra establir quin és l’ús 

de les TIC a les seves assignatures, si hi ha un equilibri entre docència i 

virtualitat, si es presenten diferències substancial en l’ús de les TIC entre 

les diferents facultats, com també si es fa us d’eines Web 2.0. Com també 

detectar possibles models d’ús de les TIC que tenen èxit per a un estudi 

posterior.  
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4.1.3 Mètodes i instruments 

 

La metodologia és fonamentalment qualitativa, encara que requerirà d’una 

primera anàlisi quantitativa per a la descripció i detecció d’elements 

destacats dins la docència de la universitat. Per això, com a instruments 

utilitzarem: 

 

• Qüestionari al professorat  a través del correu electrònic propi de la 

universitat, que en permetrà conèixer i quantificar l’opinió d’un 

segment de la població protagonista de la investigació.  Aquest 

qüestionari s’enviarà prèviament al Centre per a la Qualitat i la 

Innovació docent, per tal que sigui validat i des d’allà es pugui fer 

una distribució més eficient. Així el qüestionari inclourà el següents 

punts generals: 

� Aspectes generals del professor i la docència que 

imparteix 

� Presència de TIC a la universitat 

� Formació del professorat en l’ús didàctic i  en l’ús 

pràctic de les TIC 

� Funcions i freqüència d’us que els professorat li dóna a 

les TIC 

� Consideració d’algun exemple digne de menció 

 

 

• Entrevista amb profunditat : a través del feedback rebut amb 

l’enquesta seleccionarem els casos que presentin una incorporació 

de les TIC i més concretament, d’eines 2.0 en la seva docència per 

tal de contactar-hi i recopilar a través d’un enregistrament de la seva 

experiència, com també aconseguir l’accés als materials Web de 

l’assignatura o assignatures. L’entrevista per a tots els docents 
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estarà semi-estructurada prèviament per tal d’obtenir la informació 

desitjada a través del diàleg. Així en l’entrevista es tractaran el 

següents temes:  

� Dades personals 

� Anàlisi de l’entorn 

� Anàlisi intern 

� Decisions estratègiques 

� Components organitzatius i de gestió de recursos.  

 

• Estudi de cas : Després d’haver avaluat les diferents experiències 

docents,  es farà una segona selecció, tenint en compte experiències 

que es puguin extrapolar per als estudis de la Facultat de 

comunicació, i sobre aquestes es treballarà.  

 

 

4.1.4 La mostra 

 

La població a estudiar és aquella sobre la que es volen fer inferències i 

queda definida abans d’iniciar el treball de camp.  Cardona (2002) defineix 

tres etapes significatives en el procés de mostreig: 

 

• Identificació de la població i la mostra 

• Determinació de la mida de la mostra 

• Selecció de la mostra 

 

A partir de les dades obtingudes de la universitat: 
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Categoria docent (%) 
DEPARTAMENTS Total 

CU TU CEU TEU ES AG As Lec V Aj PI Altres 

                            

Ciències 

Experimentals i 

de la Salut  

138 11,6 8,0  -  -  - 6,5 42,0 2,2 5,1 3,6 18,8 2,2 

Ciències 

Polítiques i 

Socials 

50 14,0 8,0  - 6,0  - 6,0 40,0 10,0 6,0  - 8,0 2,0 

Comunicació 166 4,2 4,2  -  -  - 0,6 74,7 2,4 0,6 6,0  - 7,2 

Dret 201 9,5 18,4  - 0,5  - 3,0 53,2 3,5 1,0 4,5 1,0 5,5 

Economia i 

Empresa 
225 7,1 9,3 0,9 1,3  - 1,3 62,7 0,4 6,7  - 7,1 3,1 

Humanitats 95 15,8 20,0  - 1,1  - 4,2 34,7 12,6 1,1 1,1 5,3 4,2 

Tecnologies de la 

Informació i les 

Comunicacions 

112 3,6 3,6  -  - 0,9 2,7 55,4 5,4 8,9  - 14,3 5,4 

Traducció i 

Filologia 
101 5,9 27,7  - 2,0  - 4,0 39,6 11,9 1,0 1,0 3,0 4,0 

                            

TOTAL UPF 1.088 8,3 12,0 0,2 0,9 0,1 3,0 53,8 4,6 3,7 2,4 6,6 4,4 

CU: catedràtic d'universitat, inclou la categoria de catedràtic contractat.  
TU: professor titular d'universitat.  
CEU: catedràtic d'escola universitària.  
TEU: professor titular d'escola universitària.  
ES: professors d'ensenyament secundari i d'escola oficial d'idiomes.  
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AG: professor agregat.  
As: professor associat.  
Lec: lector.  
V: professor visitant.  
Aj: ajudant.  
PI: personal investigador (inclou el personal investigador, el personal 
investigador estranger i els investigadors del programa Ramón y Cajal).  
Altres: professors col�laboradors, convidats i emèrits.  

 

Obtenim que hi ha un total de 1.088 docents distribuïts en diferents 

categories. Per tal de calcular-ne com haurà de ser la mostra final de 

resposta perquè els resultats siguin significatius:  

 

Paràmetres d’estimació poblacional Valor 

P 0.5 

Q=1-p 0.5 

E= error del mostreig permès 5% 

Z= nivell de confiança desitjat (probabilitat que 

l’estimació efectuada de la mostra s’ajusti a la 

realitat) 

1.96 

V= (e/z)^2 0.00065077 

No=p*q/v 384.1 

Col·lectiu de professors 1088 

Mida de la mostra poblacional N=no(1+no/cp) 283 

 

 

A partir  d’aquí, depenent dels resultats obtinguts, establirem uns criteris per 

determinar quins docents mereixen una atenció especial per tal de 

contactar-hi i poder-los entrevistar.  I així continuar amb la investigació que 

generarà una Tesi doctoral.  
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Esdevé complicat pensar en extreure conclusions d’una investigació que 

encara no s‘ha dut a terme, ja que tan sols podem parlar de les idees 

principals que hem desenvolupat o fer un resum. Fins i tot, sembla 

impossible llençar possibles línies d’actuació, ja que tot el treball en si és 

una pregunta oberta al futur. Per això vull restar-li importància en aquest 

apartat del treball, que normalment sol ser essencial, ja que considero que 

les conclusions encara no poden arribar. Caldrà per tant més endavant 

poder crear les idees i conclusions del marc teòric amb les del treball de 

camp i així poder verificar les hipòtesis que plantejàvem com també les 

preguntes que hem obert al llarg d’aquest treball.  

 

 

En el marc teòric hem analitzat la Societat del Coneixement i com aquesta 

viu absorbida per el paradigma informacional. Hem avançat breument a 

través de la història i l’evolució de les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació, arribant a la conclusió que l’ús de “noves” no és pertinent. A 

més s’ha destacat la importància del feedback o retroalimentació en el 

model comunicatiu que ens interessa per aquest treball i hem plantejat 

algunes possibilitats de contacte entre eines 2.0, com el bloc, la wiki o els 

col·laboratoris amb l’educació superior.  Aquest marc teòric es veurà 

desenvolupat i incrementat a mesura que avanci la redacció de la Tesi, per 

tal d’actualitzar-lo i buscar noves perspectives o punts de vista.  

 

En el marc pràctic, en canvi, hem establert una possible panoràmica de 

com es desenvoluparà la Tesi a través de diverses fases de recollida de 

dades (una primera quantitativa, però les demés qualitatives). Aquest model 

podrà canviar o transformar-se depenent dels resultats obtinguts a cada 

una d’aquestes etapes un cop analitzats els resultats.  
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Per concloure aquest treball podem plantejar-nos com es veuria afectada 

l’estructura del doctorat pre-Bolonya (que actualment estic cursant) o del 

Doctorat Bolonya si hi hagués més incursió en l’ús de les TIC? 
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