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INTRODUCCIO

El diccionari de la Llengua Catalana defineix interactiu com " quelcom que esta concebut a la

manera d ' un dialeg entre maquina i usuari (o una altra maquina )". Ladjectiu s'ha estes

rapidament per a descriure relacions de comunicacio on la informacio un cop arriba al

receptor indueix una resposta; es a dir, on es produeix reciprocitat . En el mon de la docencia

universitaria la classe normal ja hauria de ser-ho , d'interactiva . Pero el model

pedagogicodidactic de que ens hem dotat no ho afavoreix . Sembla que el flux d ' informacio

es mes aviat unidirectional (classe magistral , etc...). Els professors son emissors i els alumnes

receptors . Lunic feed back o retorn que rep el professor es el de les estones dedicades a

1'atenci6 a 1'alumne.

APLICACIONS EN DOCENCIA

La cerca de la reciprocitat en la relacio amb els alumnes sovint no passa d'una mera declarac iii

d'intencions feta solemnement el primer dia de classe. No obstant aixo, I'espectacular

desenvolupament que la informatica d'usuari ha experimentat en els darrers anys, juntament

amb el gran avenc fet per les comunicacions, ha posat de forma inesperada una excellent

eina en mans dels professors que segueixen buscant la interaccio despres de la primera

classe.

Fa escassament cinc anys que es comencaven a publicar les primeres planes a la Xarxa a
traves dels serveis informatics. Les conditions eren dificils ja que tot havia d'anar escrit

amb els complicats codis que componen I'HTML (de Tangles HiperText Markup Language) i

aixo, certament, no estava a I'abast de tothom. En aquells moments naixia Nestcape' i per a

molts usuaris d'ordinadors personals, s'obria un nou mon que creixia exponencialment

(com ens agrada dir als microbiolegs). Forca abans, pero, des de mitjans dels vuitanta,

l'anomenat "correu electronic" ja estava a disposicio d'un bon nombre d'usuaris,

especialment dins de les universitats, tot i que el seu us era forca restringit a ambits cientifics.

Pero des de fa ben poc s'ha estes com una nova eina de comunicacio practicament univer-
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sal. Gairebe tothom to al seu abast un ordinador des d'on descarregar i llegir el correu d'un
servidor concret i en qualsevol cas les facultats disposen d'aules d'informatica on es pot
dur a terme aquesta tasca. No entrarem a valorar els beneficis que per a I'habit d'escriure ha
suposat la popularitzacio d'aquesta forma de comunicar-se. Simplement, es tracta a priori

d'una bona eina per intentar millorar el grau d'interaccio amb els alumnes.

Les ilistes de correu son una primera aproximacio a mig cami entre una bona interaccio i
una bustia de suggeriments o full de reclamacions. Hi ha dues formes de fer servir el correu
electronic (cal buscar un mot curt en catala?) La primera consisteix a oferir una adre4a als

estudiants on puguin fer suggeriments, formular preguntes o plantejar questions de mane-
ra individualitzada. La idea, tot i que pugui semblar interessant, no acaba de fructificar

perque a la fi els alumnes que gosen preguntar son els mateixos que ja ho fan a classe, amb

la qual cosa no hi guanyem res. Ans al contrari, encara hi hem de perdre temps responent
davant de 1'ordinador. Potser, aquesta via de comunicacio amb el professor encara no esta
prou explorada per l'alumnat i pugui animar els alumnes a entrar en contacte amb el
professor en unes condicions que ajuden a veneer la timidesa que genera una aula plena.

Una segona manera de fer servir el correu electronic es construir una llista de distribucio.

En aquest cas la informacio va del professor al col•lectiu d'alumnes i d'aquest a si mateixos.

Per a aquest proposit es extremadament util disposar d'un servidor amb el programari

adequat que permeti gestionar el correu d'una forma global. AixO ens permet fer arribar als

alumnes material docent suplementari. No cal abusar, pero, de la informacio que

contfnuament ens arriba ja que, amb la programacio docent vigent a la majoria de facultats,

els alumnes amb prou feina tenen temps per digerir la que se'ls proporciona a classe. Cal

fer de "digestor" de tot alto que arriba i alhora es d'interes i anar donant la informacio

destriada de forma gradual i sincronica amb el programa de 1'assignatura. Aquest sistema

permet, a mes, posar en contacte els alumnes entre si, tot i que aquesta es una possibilitat

poc explotada.

Malgrat les seves possibilitats, cada cop mes nombroses, fins a 1'actualitat el World Wide Web

(www) no deixa de ser una plataforma de comunicacio que el col•lectiu de professors to a la

seva disposicio, a mena d'arpillera o tauler d'anuncis, on penjar tot alto que pugui ser

d'interes per a I'aprenentatge de la materia o materies que imparteix. Es tracta d'un sistema

de comunicar que es essencialment unidireccional, la qual cosa, com veurem, no comporta

necessariament cap inconvenient. Ates que es tracta d'un mitja atractiu i que ofereix molta

informacio a canvi de relativament poc esforc, es un dels preferits pels alumnes, d'acord

amb la nostra experiencia. El www pot servir per:

• Posar el programa de I'assignatura i referir la bibliografia mes important.

• I'ublicar els apunts dels professors incloent-hi el material grafic.

• I'ublicar els guions de practiques i qualsevol altre document relacionat amb

I'assignatura.

• Oferir vincles a Ilocs d'Internet que puguin ser d'interes per a millorar els

coneixements de l'assignatura. Aqui cal tambe un cert treball previ de digestio.

• I'ublicar les notes dell examens, abans de tancar les actes.

• I'osar en comu els resultats de les experiencies portades a terme en les classes

practiques.

Cal que els professors s'impliquin mes en l'aprenentatge d'aquestes eines, si conve, a base
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d'incentius per part de 1'administraci6. Hi ha un cert rebuig per part d'un sector massa

ampli de docents que, malgrat la seva joventut, pensen que tot aixo els ha arribat tard. Si a

mes, considerem que encara tardaran forca anys a retirar-se (o esser retirats) el panorama

es poc afalagador. A mes es dona la circumstancia que aquests professors "seniors" son els

responsables en molts casos de les assignatures insignia de cada materia, les quals tenen un

pes especffic gran en la formacio basica dels futurs estudiants. Aixo, al nostre entendre,

significa un serios obstacle per a la implantacio d'aquestes noves formes de comunicacio

dins la Universitat amb finalitats docents. Partint del mateix punt i al mateix temps que la

resta de les universitats dels paisos desenvolupats, sembla que, un cop mes, arribarem els

darrers.

Tot i que a priori pugui semblar que la web es poc interactiva, disposa d'un seguit d'eines

que poden ser d'un enorme interes per a la gestio del curs en el seu conjunt. Actualment

existeix una amplia oferta de bons editors d'HTML, molts d'ells de distribucio gratuita, que

permeten integrar text, imatges fixes i en moviment, i so, tot en un format universal. A mes,

la possibilitat d'executar programes des d'Internet cada cop ens acosta mes a la interaccio

desitjada. A l'actualitat es possible aconseguir la participacio dels alumnes a traves del www

tot oferint-los una resposta a la seva participacio. Aixf es poden dotar les planes web

d'elements interactius cum ara els tests d'autoavaluacio.

LA RECERCA

La recerca i, sobretot, la informacio que genera, han trobat en ley noves tecnologies de

comunicacio un potent aliat. Ara es mes facil tant accedir a la informacio com generar-la. Ja

existeixen revistes cientifiques que han abandonat per complet el format impres en paper i

que publiquen els seus articles exclusivament a Internet, tot seguint els mateixos

procediments de revisio i seleccio d'articles, que les revistes "tradicionals". Dins l'ambit

universitari, Internet ajuda els professors-cientifics a mantenir un adequat grau de

productivitat i competitivitat com a usuaris. La utilitzacio de totes les possibilitats d'aquestes

noves formes de comunicacio permet a mes, prendre iniciatives orientades a augmentar el

grau d'interaccio entre un col•lectiu determinat de cientifics. Tant la www com el correu

electronic poden esdevenir, doncs, excel•lents vehicles per a la millora de les comunicacions

entre cientifics amb objectius i interessos comuns. Aixo es pot concretar mitjancant:

• Les Ilistes de distribucio de correu electronic que son d'especial utilitat, perque

permeten arribar d'una forma senzilla a un gran nombre de cientifics relacionats

amb nosaltres.

• La publicacio d'informacio sobre un terra concret de recerca que interessi una

societat cientffica determinada o una divisio de la mateixa societat. Sovint, moltes

d'aquestes associacions troben en la Universitat el floc ideal des d'on difondre la

informacio.

• La incorporacio a les planes purament informatives d'elements d'interaccio com

ara els forums de discussio.

• La compilacio de tota la informacio relacionada amb congressos i altres reunions

cientifiques i la publicacio dels resums de les comunicacions, dades dels

participants, etcetera.

• l.a publicacio online de revistes cientifiques.
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A partir del que s'ha exposat en aquesta ponencia podem concloure que el professor

universitari ha de fer un esforc per incorporar 1'6s de la informatica i de les possibilitats de

comunicacio que aquesta ofereix, dins de les seves aptituds. Sens dubte, aixo I'ha d'ajudar

a assolir una posicio adequada en relacio als altres cientifics i docents del seu ambit. Esta

cada vegada mes clar que els cientifics interaccionem mes i millor gracies a aquestes novel

eines. Per tant, podriem afirmar que les noves tecnologies de comunicacio son per als

investigadors de les nostres universitats un mitja idoni per a l'intercanvi amb altres cientifics.

D'altra banda, l'activitat docent implica la recerca continuada d'un adequat grau de

reciprocitat amb 1'alumnat, i aixo, at nostre entendre ha de ser un objectiu en si mateix.

Creiem fermament que una relacio interactiva amb 1'alumnat ha de ser beneficiosa per a

l'assoliment dels nostres objectius docents. En aquest sentit cal anar cap a la incorporacio

progressiva d'elements com el correu electronic o la www al conjunt d'elements que confi-

guren la docencia a la Universitat.

EXEMPLES DE LAPLICACIO DE LES NOVES TECNOLOGIES DE COMUNICACIO A

LA DOCENCIA I LA RECERCA A LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Serviclor docent: http://tepidum.udg.es/docencia/ecomic

Aquest servidor docent esta en fase de construccio i es va completant a mesura que els

diferents professor van incorporant-hi el seu material docent.

Llocs d'informacio www de grups cientifics especialitzats

http://tepidum.udg.es/semagua

Es tracta del servidor d'informacio del grup especialitzat en Microbiologia del Medi Aquatic

de la Societat Espanyola de Microbiologia. En aquesta web s'ha introduit un forum de

discussio que es combina amb una llista de distribucio de correu electronic.

http://tepidum.udg.es/sef

Aquf podem trobar les planes web de la Societat Espanyola de Fitopatologia, la qual es va

adrecar a nosaltres i ens va sol•licitar la construccio i el manteniment d'aquest Iloc.

Planes dedicades a congressos , simposis i reunions cientifiques

http://tepidum . udg.es/green

Un Workshop internacional organitzat per l'Institut d'Ecologia Aquatica de la UdG. Les

inscripcions , les circulars, la tramesa de resums, la seva publicacio, el calendari , les activitats

paral • leles, l'allotjament , etc...,tot es va gestionar mitjancant aquesta plana web juntament

amb una Ilista de distribucio de correu electronic associada.

http://morgat.udg.es/semagga

Aquest, de fet, va ser un primer assaig d'organitzacio d'una trobada de cientifics a Girona

amb mes de dos-cents participants, on practicament tota la gestio i la comunicacio amb els

participants es va portar a terme a traves d'Internet.


