


cosa ha fet possible estendre una gran quantitat d'in- provar de fer el mateix exercici i en van sortir ... centenes 
formació a llocs o persones que d'una altra manera no de milers!! Evidentment, no devem ser uns experts bus- 
hi podrien accedir. Articles científics, retalls de premsa, cadors i podem refinar la nostra cerca per limitar aquest 
apunts d'un professor, fragments d'un llibre impossible nombre, perb també és evident que si no utilitzem algun 
de trobar, un manuscrit original d'un autor interessant o mecanisme que ens preseleccioni la informació no anem 
els mateixos treballs dels estudiants! 1, tot aixb, prement enlloc. Actualment, hi ha molts interessos econbmics 
un simple botó, sense cap mena de ratolí mitjancer! La 
f~to~copiadora admet tota mena de formats de text i d'i- 
matge, amb l'únic requisit que tingui dues dimensions. acabem no buscant, sinó trobant la informació en 
El resultat és que la informació original queda fixada en 
un o diversos fulls de paper sense necessitat de passar 
per cap impressora. Aquesta informació pot ser emma- 
gatzemada en unes carpetes, habitualment de cartolina, 
consultada i retocada en tot moment, i en qualsevol lloc detecta els gustos i punts febles i no para d'oferir- 
arnb prou llum (natural o no), sense necessitat de cap 
mena de connexió. pavilem, o cada cop la cosa s'assemblara més 

L'kxit de la fotocopiadora és una prova del fet que les de televisió que dibuixem aquí. 
Amb el temps, el nombre de correus 

realment Internet al context educatiu. 

La xarxa ha anat canviant 

Els aspectes tkcnics 
en aquest tipus dlevoluc 
positiu. Les coses són com el 
que siguin. Com era la xarxa 
sis o set anys? des de Catalonia, amb un adéu precedit d'un visca e 

Quan la xarxa encara no estava popularitzada hi ha- (o les algues?) i visca el Japó. 

vía poques pagines web. Després d'aquest bany de crítiques, volem dir 
passejar per l'ocea recalant 
aquella altra. A cada illa hi 
vegant que, sense cap a 
productes i estava ansiós de 

ment, de caracter cult 
també museus, biblioteques 
sociacions culturals i ONG, 
llancaven a oferir els seus coneixements i serveis i material necessari. 
ien de la xarxa un mitja ideal per a l'intercanvi de c 
tura i per a l'exercici de la solidaritat entre els pob La nostra experi 
difícil d'imaginar. Recordem arnb certa nostalgia have 
nos connectat arnb poetes marginals de Nova York i, 
mateix dia, baixar peces musicals 
d7Hongria. Buscar i remen 
engrescador i, pensem, m 
correu electrbnic arnb altra gent d'arreu era sin 
zill, humanament senzill! 

La xarxa s'oferia com un mitj 
en el camp de l'educació. Super 
copiadora. Més ben dit, tenia unes 
diferents d'aquesta. d'aquesta manera, se'n pot difuminar la intenció. 

comencar arnb un PC 486DX a 33 MHz i amb 
de RAM. Fkiem servir el sistema ope 

on podíem trobar allb que ens interessava. Fa poc v que coneixíem i que, a la vegada, ens 
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nia l'opció de generar documents en format RTF (de d'una manera o altra, aquest material incidir& en altres 
l'anglis richt text format, format de text enriquit). D'al- materials, potser fets amb més diners, i qui els desen- 
tra banda, un tal Chris Hector, trobat per la xarxa, volupi agrair& tenir una experikncia ja feta en aquest 
havia fabricat un convertidor d'RTF a HTML que, a camp. Si no ho fem així, ens haurem d'adaptar a les 
més, era capac d'entendre les fórmules de 1'MSWord ofertes comercials que, potser, no s'ajusten a les nostres 
com a imatges de manera automatica. Així, amb necessitats. 
aquests elements, vam elaborar un paquet d'edició amb Un altre aspecte que hem procurat no oblidar és la 
el qual qualsevol professor, usant l'MSWord, podia ge- relació amb altres grups que treballen en camps sem- 
nerar pagines en qui podia incloure text, fórmules (cosa blants. Els debats en les diferents taules rodones, cursos 
molt poc habitual), imatges, fer enlla~os, etc. i congressos al voltant d'Internet i l'educació han estat 

La primera organització de continguts tenia una es- forga interessants. Amb el pas del temps, s'han anat es 
tructura classica, amb temes de teoria, problemes i qües- 

la u~eb. Així, a banda de la possibilitat de fer enlla~os, a poc a poc la tematica s'ha anat fent més específic 
vam veure que la distribució de l'espai d'una pagina web han entrat en joc educadors no necessariament relac 
recorda el que passa en una pissarra que no pas el nats amb la informatica. Si al principi hi 'havia un 
que es pot veure en un llibre. exageradament triomfalista i tecnicista, actualment 

Aquest material inicial ens va facilitar l'experimen- 
tació. Podíem fer-nos un forat en la xarxa perquk érem 
dels primers. Podíem saber qui ens visitava i d'on ve- interactivitat ja no és un mot positiu sense ne 

de referent. Internet pot afavorir la interacció nia perqui eren pocs els que ho feien, perb significatius. 
L'intercanvi de correus electrbnics era més freqüent que 
no pas ara, malgrat que teníem un nombre menor de 

tar: se'ns presenta un protocol per a l'ensenyament 

sobre qui pot ser útil, i qui inútil, en relació amb el sistit per ordinador i se'ns presenten conjuntament 

món educatiu. resultats de l'experikncia feta amb estudiants que h 
fet servir aquest protocol i els que no ho han fet. 

Al cap d'un temps vam voler incorporar elements in- notes, etc. I s,arriba a la conclusió que 
teractius a les nostres pigines, i per aconseguir-ho vam dinador és fantbtic. És seriós aixb? Els candidat 
oferir la realització de projectes de final de carrera a es- han estat seleccionats volun 

Politicnica de Barcelona. Els primers projectes consis- agafats a com tothom sap Aquests es 
tien en la modelització de molles i pindols que belluga- ants havien d,estar un d,hores en contacte 
ven? d'objectes que xocaven, etc. És a dir, les phgines 
podien incorporar elements interactius, en el sentit que 
l'estudiant podia modificar diferents parametres del sis- 
tema físic i observar com evolucionava; eren modelitza- 

ment veiem que la incorporació d'elements interactius 
segueix sent interessant, perb encara ho són més les ei- 
nes de gestió del material. Quan una web disposa de 
molt material es fa difícil mostrar quk hi ha i, d'altra 
banda, el navegant ha de poder trobar rapidament allb 
que li interessa exactament. És a dir, pensem en una 
mena de Yahoo adaptat a l'educació, tant pel que fa als 
continguts com a la manera de funcionar. És necessari 
que educadors i inform&tics desenvolupin conjuntament 
eines d'aquestes característiques. Qui est& més indicat 
per dir quk és un cercador educatiu és la gent que es 
dedica a educar. Els informitics o- professionals de la 
xarxa ens han d'ajudar a reflectir les idees educatives en 
un software adaptat a Internet. Estem convenguts que, 
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