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Abstract

The application of new technologic', to teaching will increase the quality of education and

democratise access ei 'en more, hi-caking clown barriers of time curd place and making real the

concept of pernument education. The new Unirersitat Oberta de Catalunra exists in a virtual

campus conmecting> students and profc.s.sors through modem and computers. The great challen-

ge of the ficlure is to transform infornuuion hig{twcn.e into education hlghu'avs. Higher cchua

lion i's not just about teaching, but also about hoar to learn. The new technology requires new

leaching on host not to become lost within inforination.

M'agradaria dedicar on breu periode de temps a posar de manifest com, avui dia , I'aplica-
cici de les naves tecnologies a I'ensenyament pot ajudar- nos precisament no names a millorar
la qualitat de I'educaci6 sin6, igualment , a democratitzar mes encara faeces a tota mena de for-
macici , trencant fins i tot les barreres del temps i de I'espai i rent realitat el concepte de forma-
ci6 permanent.

A tot aixo. voldria recordar que alguns estudis de prospectiva de la formaci6 Pets durant els
ant's seixanta i setanta auguraven quc la tecnologia portaria a un canvi radical en la manera
d cn.senyar. Molts d'aquests estudis feien refercncia a les anonienades maquines d'ensenyar. les
quals havien dc permetre elevar cxponencialment el nivell de la qualitat educativa, alliberant -
o potscr arraconant- el paper dell formadors.

Pcrsonalment s6c dels qui creuen que la veritable revoluci6 de la formaci6 que ens esta por-
tant el final de segle no es tradueix tant en una renovacio metodologica -que timidamcnt s'aI-
hira- coin en un canvi de paradigma : hem passat de considerar la formaci6 com an dret, a con-
siderar- la com un deure : an deure personal i col.lectiu. Hem vist coin la unis,ci-salitzaci de
I"'ensenyament primari i secundari , una conquesta social innegable del nostre segle, ha cedit el
sea Iloc, coin a prioritat educativa dels pafsos desenvolupats . a ]a formaci6 permanent coin Uria
ncccssitat tant personal coin del pals , en un m6n com mes va mes complex i mes competitiu.
Avui, cl prohlema que se'ns presenta es que hem d ' ensenyar mes cores . mes periclitables. en
an context mes incert , complex i imprevisible , a mes persones . I fer-ho amb recursos limitats!
Ed dilema es que tot aixb es aparentment incompatible ! Provare, tot seguit i d'una manera
necess:u-iament breu , d'explicar aquest dilema, de proposar estrategies per a resoldre'I i, parti-
cularment . dc fer venire quill es el paper que la nova Universitat Oberta de Catalunya esta cri-
dada a tenir en aquest nou context.

f*1 Rector de Ia I niversitat Oherta tic CataIunva
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El dret a la formacio

Una de les grans conquestes del nostre segle, en i'ambit social i cultural, ha estat la uni-

versalitzacid del dret a I'educacio escolar. Aquest dret ha prey arreu una formulaci6 institucio-

nal, la de I'estahliment de periodes d'escolaritzaci6 obligatbria que progressivament es van

ampliant per a donar cabuda a mes i mes continguts que es consideren essencials. De fet, I'ob-

jectiu de I'escolaritat obligatbria basica hauria de consistir a donar a cada infant el minim capi-

tal de formaci6 que necessity per a exercir correctament CIS sees drets i deures en un Estat

democratic: per entendre el m6n on vie i per a interactuar-hi de manera satisfactbria.

Durant anys i anys s'ha cregut que I'unica manera de donar sortida a unes necessitats de

formacio dels ciutadans com mes va mes elevades era augmentar progressivament el periode

d'escolaritat obligatbria. Aixi, en un nombre relativament curt d'anys, molts paisos europeus

han passat dels sis als veil i, fins i tot, als deu cursos d'escola obligatbria. Pero es erroni consi-

derar cl cervell dell infants i joves com un armari huit ell prestatges del qual s'han d'omplir

mes i Hies de Ilibres i de coneixements. fins que s6na el timbre del final de la classe o de la fi

del periode escolar. Aquesta manera de fer, barreja d'encicfopedisme i d'incapacitat per it donar

sortida a tun ventall tan ampli i extens de coneixements i a una diversitat tant *ran de perfils

d'estudiants. soviet es tradueix en unes taxes de fracas escolar o d'analfabetisme funcional ele-

vades i -com s'ha vist a for4a paisos desenvolupats- en explosions, a cops violentes, duns estu-

diants insatisfets amb l'ensenyament i, de retruc, amh la societat que I'empara. Es per aixb que

a molts paisos es preconitza el retorn als elements basics, es a dir, que a 1'escola obligatbria s'a-

prengui a Ilegir be, a escriure he i a comptar be i, sobretot, a pensar i a aprendre. El que hauria

d'aconseguir Ia nostra escola ohligatoria es donar a cada infant i Jove ell instruments necessa-

ris per tal de mantenir un armari endre4at que permeti incorporar-hi un nombre ilimitat dc noun

aprenentatges i, sobretot, transmetre una actitud predisposada i favorable a omplir-lo incessant-

mrnt al Ilan, de toil la vida. Es per aixb que cal parlar no d'cnsenyar cosec, lino d'aprendre a

aprendre. Tornare mes endavant sobre aquest punt.

El deure de la formacio

Aixi, doncs, ell paisos democfatics han aconseguit generalitzar el dret a I'educaci6 i uni-

versalitv.ar I'educaci6 primaria i secundaria. Ara cal fer possible que ell ciutadans, i especial-

mcnt ell adults. s'adonin que formar-se al Ilarg de toda la Vida es un deure que tenen corn a ciu-

tadans si no volen caure en alguna de les novel formes de marginacio que la societat de la infor-

nwci6 podria comportar. Aquest deure, el tenim cadascun de nosaltres a titol personal i tambe

el tenim, tots plegats, coin a pals que vol ser competitiu. La competitivitat de Catalunya es el

resultat d'un seguit de factors: la conjuntura financera internacional, la creaci6 i manteniment

d'infiraestructures, I'estabilitat politica, la innovaci6 tecnolbgica, etc. Pero tambe es, i no en

darrer terme, funci6 de la competencia personal i professional de tots i cadascun de nosaltres.

De la formaci6, al capdavall.

La ,cut que va sortir de I'escola o de la universitat to deu, quinze o vint anys, no diguem

ja quaranta o cinquanta, va rchre en aquell moment un capital de formacio que estava condem-
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nat a esvair-se massa rapidament. El nostre capital inicial s'ha anal depreciant a una velocitat
molt mes elevada quc no pas en el cas dels nostres pares o avis.

Permeteu-me ara fer Una brew di-ressi6 sobre I increment de coneixements que caraeterit-
za I'evo1uci6 de la societal i que ha de tenir una evident repercussi6 en el plantejament del pro-
ces d'ensenyament i de formaci6. Dc fet. el fenomen to una magnitud tal que mes que d'incre-
nient dc coneixements, es podria parlar d'explosid de coneixements.

Hi ha un estudi que posy en evidencia cl que acabo dc dir. Tracta sobre els periodes de
temps en els quals es produeix el dohlamcnt dcls coneixements acunudats per la humanitat. Els
coneixements es van doblar en un periode de mil cinc-cents anys, des del comen4ament de I'era
cristiana fins a l'anv 1500. Despres. per al dohlamcnt segiient es van necessitar uns trey-cents
ant's, des del 1500 fins al 1800. Es van tornar a doblar entre el 1800 i el 1900. I per als dobla-
ments se-hcnts nomes van caldre: quaranta-cinc anys, i vint anys, entre el 1900 i el 1968.
S'cstima que, actualment, Cl periode en el qual es doblen cis coneixements acumulats se situa
al voltant dell cinc anys!

Una altra manera de veure-ho es Pent cis comptes a la inversa, es a dir, mitjan4ant el quc
s'anomena periode de semidevaluaci6 que es aquell en el qual cis coneixements perden la mei-
tat del seu valor: al segle XVII es produia la semidevaluaci6 cn den generacions. aixi doncs, la
perdua de valor era d'un deu per cent per generaci6: a comen4ament del segle XX cis coneixe-
ments adquirits, no actualitzats, se scmidevaluen en cinc anys o, el tine es equivalent, es deva-
lues en on noranta-vuit per cent en una generaci6!

En Ics societats nadicionals i sense acccleraci6 tecnolocica, la formaci6 es basava en la
umsill issi6 de valors i de coneixements. Aixo avui dia ja no es suficient. Ensenyar mes coses,
mes periclitables, en un context incest, complex i imprevisihle, a mes persones. no es pot fer
amh I'enIocament i la mentalitat tradicionals. El problema ara ha canviat pel que fa a I'objec-
tiu i a la dimensi6. Apareix la necessitat del reciclatge i de la formaci6 permanent. Cal trans-
formar aquesta necessitat en un deuce: per a la persona, formar-se permanentment: per a les ins-
titutions educatives. el deure de suhministrar canals i modalitats que ho facin possible per a tot-
hom, sense exclusions. tothora, des de qualsevol Iloc. i anmb I'horitz6 de 1'excel.lencia.

La formacio com un estil de vida

Cal, doncs, adaptar els homes i Ics dones als processos canviants i a la incertesa. es a dir, a

condicions d'entorn essencialment variables i fins i tot aleatorics. Gairebe esja on topic dir que.

ara. tan important coin aprendre es aprendre a aprendre! Encara mes: potser tambe es important

aprendre a desaprendre...1, es a dir. aprendre a canviar aquells costums o habits i. molt sovint,

aquells automatismes que ens han cstat tent reaccionar d'una manera determinada davant uns

estimuls concrets. De fet. cl que hem dc fer es aprendre a saber vivre amb I'atzar o. en altres

paraules. adquirir I'habit de desprcndre'ns dels nostres habits.Tot aixo topa amb forts obstacles

i actituds conservadores i immobils o tradiciomds tart per part dels enscnyants, a tots els nivells,

coin dels estudiants.
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Lk professors tenim un prohlema : volem ensenyar massa cosec que son mal apreses i pit-

jor digerides pets estudiants. Miss important seria reblar uns pocs conceptes clars, ben assimi-

lats i que siguin lonamentals . Moltes de les cosec que ensenyem o be seran oblidades rapida-

inent. o he perdran valor amh el temps... o les dues cores!

L tinica manera que conceheixo de preparar per a un futur incert es preparar per al canvi,

tormar persones ohertes i amh capacitats polivalents . Per. sobretot . que estiguin intimament

conven4udes del valor estrategic, personal i col.lectiu, que to la forinacio permanent. En resum,

hem de trencar anib la vella nocib que I'aprenentatge es on estadi o un perfode de la vida, mar-

cat per l'assistencia ohligada al centre escolar. En el seu Hoe. hem d'acceptar que d'ara enda-

vant I'aprenentatge sera un estil de vida , una manera de viure. I. en aquest context , Ies novel

tecnologies de la informacio i la comunicacio poden ser determinants.

El paper de les noves tecnologies

En el passat, I'aparicio de la tecnologia de Ia impremta no va significar pas la desaparici6

de les antigues formes d'ensenyar. basades en I'oralitat. Des de Gutenberg fins avui, el Ilibre ha

conviscut amh la Ili4o magistral i d'altres formules d'ensenyament que sohretot la pedagogia

activa ha anat incorporant . En el futur -i el futur ja es aqui- les possibilitats ofertes per les noves

tecnologies coexistiran tambe amb les que ja donen tambe avui les tecnologies tradicionals.

L'ohjectiu final de tot proces instructiu es que els estudiants aprenguin. Aprendre no es altra

cosa que canviar I'estructura dels coneixements , normes i valors que hom te, be sigui per un

proces d'ampliaci6 o aprofundiment o he, senzillament, per actualitzaci6 o substitucio. Es propi

de tot proces educatiu esperar clue els estudiants construeixin activament el seu aprenentatge,

Clue investiguin i que contrastin fonts diferents. Pero, amh el nivcll de desenvolupament de les

tecnologies de la informacio i de la comunicacio que avui hem aconseguit. no es pas tan apro-

piat pensar que aquesta construccio de I'aprenentatge demani, necessariament. la presencialitat

del professor o la coexistencia en un mateix espai -Paula- de professor i estudiants al mateix

temps.

Avui la tecnologia permet trencar les barreres de I'espai i del temps per a possihilitar un

proces d'ensenyainent i aprenentatge mes individualitzat i interactiu. Aquest es el principal

pressupdsit en que es basa el concepte de campus virtual, punt de partida de la Universitat

Oherta de Catalunya. En efecte, el campus virtual no es altra cosa que una metafora d'un cam-

pus universitari qualsevol, en el mare (lei qual estudiants i professors interactuen i accedeixen

a Iota mena de serveis, tant academics coin culturals, des de casa seva. Aquest campus ve a ser.

per tant, una xarxa de carreteres que ha de permetre la connexi6 amb les autopistes de Ia infor-

macio.

Coin a concepte , el campus virtual nomes es una categoria pensable en el moment en que

hi ha la conviccio que les tecnologies de la informacio i de la comunicacio permeten, de la

manera Clue sigui, situar aquesta varietat de mitjans al servei de l'aprenentatge, prop de I'estu-

diant. alli on es trobi i, molt particularment , al seu domicili . Fins ara , les tecnologies que podien

fer real aquesta possibilitat cren els ordinadors personals i la xarxa telefonica commutada. Pero.
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en Iloc d'aquesta darrera, avui matrix ja es pot pensar it utilitzar la Xarxa Digital de Serveis
Integrats. Derna, sera el torn de la banda ampla, o de qualsevol altra tecnologia que es crei en
el futur, perque Cl projecte de la Universitat Oberta de Catalunya es caracteritza no pas per un
compromfs arch una tecnologia -Ia del present-, sine per una actitud favorable a incorporar els
avcn4os tecnologics a mesura que es vagin produint. Aixf, doncs, el concepte de campus virtual
prendra cos de forma diferent a mesura que Ics tecnologies de la informaci6 i de la comunica-
ci6 vagin evolucionant. I His que en faran professors i estudiants tambe aniracanviant, i donara
floe a una renovaci6 de Ies metodologies pedagogiques que acompanyara la innovaci6 tecnolo-
c^ica.

F,n darrer terme, Cl campus virtual exigeix la creaci6 de productes didactics especffics que
traslladin a Lill suport multimedia i interactiu la varietal de fonts que necessita I'aprenentatge
universitari. Algunes aplicacions de Ics qualsja gaudiran els primers estudiants de la Universitat
Oherta de Catalunya son les bihliografies electroniques amh hipertext o be I'estudi de casos
practics presentats amb Lill suport multimedia i interactiu.

Crec, doncs, que la innovacio tecnologica que fa possible les autopistes de la informacio
tamhe ens permet imaginar corn una realitat factible el concepte de campus virtual. I. en aquest
context, ci gran repte pendent per a I'educaci6 es transformar Ics autopistes de la informaci6 en
autopistes de la formacio.

No voldria acahar sense una brew reflexi6 . Anys enrera , ser professor era mes senzill: n'hi
havia prow amh fer aprendre cosec a I'estudiant. Darrerament , ens hem acostumat a insistir que
la univcrsitat . a mes d'ensenyar cows, ha d'cnsenyar a aprendre. es a dir, que I'estudiant ha d'a-
prendre a aprendre . I ara haurem d'ensenyar it no perdre ' s enmig de la informaci6 . I, per tint,
tornarem aI principi , conven4uts que, mes que un cap ple , cal format Lill cap bell cndre4at.
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