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L’informe que presentem conté els resultats de la recerca que té com a objectiu general
l’anàlisi dels usos d’Internet per part de la comunitat educativa (alumnat i professorat) del
sistema universitari de Catalunya. Entenem per usos d’Internet de la comunitat universitària
els que, d’una banda, fan referència a l’ús quotidià de la Xarxa (accés, activitats que s’hi
realitzen, transformacions d’hàbits, etc.) i, de l’altra, els que tenen a veure amb l’ús que es
fa d’Internet en el marc del procés d’ensenyament i aprenentatge.

L’estudi s’emmarca en el Projecte Internet Catalunya (PIC) i es fonamenta en els treballs
de les diferents aportacions dels subgrups de l’esmentat projecte de recerca,1 i en les aportacions inicials realitzades per la recerca sobre la societat xarxa a Catalunya (Castells, Tubella, Sancho i Díaz, 2003).

Els estudis sobre els usos d’Internet entre la població són amplis i diversos, i els publiquen
anualment diferents institucions i organismes especialitzats2 en l’anàlisi de la societat de la
informació (AIMC en el cas d’Espanya, per exemple). No podem dir el mateix pel que fa a
les recerques sobre els usos específics d’Internet per part de la comunitat universitària. En
aquest cas existeixen organitzacions estatals i internacionals, així com alguns grups de recerca, que han elaborat aproximacions globals a l’ús de la Xarxa en l’entorn universitari
(Barro i Burillo, 2006; EURYDICE, 2002; Pazos i Franco Tubio, 2004; Van Vught, Bartelse,
Bohmert, Burquel i Huisman, 2005), però sovint de forma genèrica i amb metodologies qualitatives, d’estudi de cas o amb bases de dades no excessivament àmplies i significatives.
L’estudi dels usos educatius d’Internet són realment escassos. A part del PIC Escoles (Mominó, Sigalés, Fornieles, Guasch i Espasa, 2005), que analitza els usos d’Internet en l’àmbit
educatiu no universitari i que forma part d’aquest mateix grup de recerca ampli, no existeixen treballs que aportin la quantitat de dades suficient per tal d’analitzar amb propietat els
usos educatius de la comunitat universitària.

El disseny d’aquesta recerca ha estat ambiciós i extensiu. Ambiciós en tant que ha intentat
arribar a obtenir dades suficients per a poder analitzar de forma global i específica, universitat per universitat si és necessari, el sistema universitari de Catalunya. Extensiu en tant
que no únicament ha analitzat els usos no acadèmics que la comunitat universitària, professors i estudiants fan d’Internet, sinó també els acadèmics, i els ha relacionat entre si per
trobar relacions significatives que justifiquin determinades actuacions i resultats. També
s’han analitzat elements com l’ús d’Internet en la recerca o l’ús de la biblioteca universitària.

1. http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/
2. Oxford Internet Institute d‘Oxford University, com un dels centres de recerca destacats en el tema.
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Per a poder dur a terme la recerca que presentem, i com s’exposa en el primer capítol de
l’informe, s’han posat en pràctica diferents metodologies de recerca complementàries entre
si. En primer lloc, s’ha dissenyat i aplicat un qüestionari ampli, enviat directament al col·lectiu dels estudiants i professors de les universitats públiques del sistema i de la universitat
no presencial existent a través del correu electrònic. Es tracta, per tant, d’un qüestionari autentificat que ens permet analitzar les dades per diferents llocs de procedència segons les
persones que el responen. L’aplicació d’aquesta metodologia quantitativa ha suposat per al
grup de recerca un debat sobre les fórmules necessàries per a arribar a obtenir una mostra
significativa de la població d’estudi. Això s’ha aconseguit amb escreix (els marges d’error
se situen en el 0,66% per a l’alumnat i l’1,95% per al professorat) i ens permet parlar amb
propietat d’una mostra àmpliament significativa de la comunitat universitària de Catalunya.

L’estudi pretén, com hem esmentat, analitzar els usos educatius i no educatius del professorat
i de l’alumnat. Com a grup de recerca vam prendre l’opció de realitzar l’aplicació del qüestionari via correu electrònic, essent conscients que l’anàlisi que ens interessa és la que se’ns
mostra a partir de les respostes de les persones usuàries de la Xarxa, no de les que no usen
Internet. Hem obviat en aquesta recerca quines són les motivacions o les decisions del possible, però molt probablement inexistent, col·lectiu de professorat i d’alumnat que encara no
usa Internet a Catalunya.

A part de l’obtenció de dades quantitatives primàries, l’equip de recerca hem optat, a més,
per complementar-les amb una àmplia recerca qualitativa basada en 52 entrevistes en profunditat a càrrecs acadèmics i de gestió institucionals de cadascuna de les universitats que
han format el col·lectiu a analitzar. La finalitat d’aquestes entrevistes és copsar la realitat
institucional de cadascuna de les universitats analitzades, així com observar tendències
globals en el sistema. I finalment, tal com s’exposa en el capítol metodològic d’aquest informe, hem complementat aquestes dades amb l’elaboració d’una bateria d’indicadors d’infraestructura i de serveis institucionals relacionats amb l’ús d’Internet a la universitat.

Aquest informe mostra els resultats inicials obtinguts, fonamentalment, a partir de l’anàlisi
de les dades recollides mitjançant el qüestionari on line enviat al professorat i a l’alumnat.
Hem complementat algunes de les aportacions realitzades amb elements provinents de les
entrevistes que s’han fet. Insistim, per tant, que aquest és un informe inicial, del qual es desprendran diferents informes parcials i específics que treballaran de forma dinàmica les dades obtingudes a partir de les diferents metodologies exposades.

L’estudi que presentem mostra les dades agregades per a tot el sistema, és a dir, no es presenten les dades específiques de cadascuna de les vuit universitats participants ni tampoc
es fan anàlisis comparatives entre elles. Tan sols fem algunes excepcions, per raons meto-
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dològiques òbvies, quan analitzem àmbits en què es fa necessari separar l’alumnat o el professorat de la universitat no presencial del sistema, que opera exclusivament a través
d’Internet. El perfil de l’alumnat d’aquesta universitat és diferent del de la resta, és a dir, és
més adult i treballa en la seva pràctica totalitat, a més de tenir ja experiència en la formació
a través d’Internet. En el cas del professorat d’aquesta universitat té ja experiència en l’ús
de la Xarxa amb finalitats docents i especialment en la modalitat formativa on line.

Les hipòtesis de recerca s’exposen i es tracten en cadascun dels diferents capítols que conformen aquest informe. Cadascun té entitat pròpia i mostra un apartat de la recerca que
hem dut a terme. Ara bé, tots tenen una dinàmica de tractament transversal que ens permet
trobar relacions entre cadascuna de les hipòtesis plantejades inicialment i que es confirmen
o no en les conclusions de cada capítol i en les conclusions finals globals d’aquest informe.

El marc conceptual de la recerca se situa en la relació entre la societat xarxa (Castells, 2000),
els sistemes educatius i la formació amb ús de tecnologia (Cabero, 2006; Collis i Moonen,
2001; Duart i Sangrà, 2000; Pedró, 2001; Tiffin i Rajasingham, 2003). Per tant, ens interessa
l’estudi de la relació en el context del sistema, i en aquest cas en el context de l’educació
superior a Catalunya.

Hem estructurat aquest informe en vuit capítols, dels quals, tot seguit, passem a exposar
els continguts més destacats. El primer capítol exposa el disseny i la metodologia de la recerca. Alguns dels detalls i de les decisions estratègiques i metodològiques que han determinat aquesta recerca els hem exposat en els paràgrafs anteriors. Aquest capítol ens
mostra els objectius principals de la recerca, les hipòtesis i preguntes de recerca, i les metodologies i els instruments que es proposen. També s’hi pot trobar el calendari d’execució
de la recerca que presentem.

El segon capítol és el resultat d’una exploració documental realitzada amb la finalitat de trobar i analitzar recerques similars a la que presentem en aquest informe. S’hi exposen i analitzen breument algunes de les recerques trobades en l’àmbit de Catalunya, d’Espanya,
d’Europa, dels Estats Units i d’Àsia. Ja hem esmentat que aquestes recerques, que van des
de l’anàlisi dels usos genèrics d’Internet per part de tota la població fins a alguns de més
específics sobre els usos en els sistemes d’educació superior, tot i que en alguns casos poden ser similars quant a objectius i a hipòtesis de treball, no disposen del volum de dades
ni del volum d’entrevistes a nivell de sistema equiparables a l’informe que presentem.

Atesa la importància de la metodologia quantitativa d’aquesta recerca, hem cregut important dedicar un capítol a presentar la construcció de la mostra amb què hem treballat. La
metodologia emprada és una novetat també en aquesta tipologia d’estudis. No hem actuat
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en una mostra inicial, sinó que aprofitant l’eina objecte del nostre estudi, Internet, hem distribuït una enquesta de forma genèrica entre la població objectiu, per tal d’elaborar posteriorment una mostra significativa amb la qual poder treballar. La forma com hem
treballat i les decisions metodològiques preses es troben exposades en el capítol tercer
d’aquest informe.

Iniciem l’exposició i l’anàlisi de resultats en el capítol quart, corresponent als usos no educatius d’Internet entre el professorat i l’alumnat. Aquest capítol, en què, igual que en els altres, tractem de forma separada el col·lectiu d’estudiants del de professorat, analitza tres
àmbits rellevants per a l’anàlisi dels usos de la Xarxa. En primer lloc, s’analitzen les dades
obtingudes referents a l’accés del professorat i de l’alumnat a la Xarxa. Mostrem quan, com,
des d’on i quant de temps es connecten aquests col·lectius, tot esbossant un perfil d’accés
global per a cadascun dels col·lectius. En segon lloc, s’analitzen l’expertesa i l’expansivitat
en l’ús d’Internet. Mostrem els nivells d’habilitat i d’expertesa en l’ús de la Xarxa dels dos
col·lectius esmentats, així com els seus nivells d’expansivitat quant a usos quotidians, com
per exemple accedir a informació, comprar, baixar-se música, xatejar, etc. El resultat és una
categorització d’usos i uns perfils de més o menys expansivitat en usos que ens mostren
resultats rellevants quan es creuen amb les dades sociodemogràfiques, com l’edat i el sexe,
entre altres. Finalment aquest capítol analitza el nivell de transformacions que el professorat i l’alumnat han experimentat en la vida quotidiana a partir de l’ús de la Xarxa. Aquesta
part d’aquest capítol s’ha treballat de forma coordinada amb un altre dels informes del PIC,
concretament el de Comunicació. Per bé que es tracten sempre per separat els resultats
del professorat i de l’alumnat es van realitzant comparacions al llarg del capítol entre els resultats dels dos col·lectius, de la mateixa manera que es fa en els capítols següents.

El capítol cinquè analitza els usos educatius d’Internet en el marc universitari, és a dir, l’ús
de la Xarxa en el procés d’ensenyament i aprenentatge. Aquest capítol s’inicia amb un apartat que mostra quina és l’experiència del professorat i de l’alumnat en l’ús de la Xarxa en el
procés d’ensenyament i aprenentatge. Tot seguit es fa una anàlisi per separat, i posteriorment de forma comparada entre col·lectius, de les valoracions que sobre l’ús d’Internet per
a educació tenen els professors i els estudiants, amb la finalitat de valorar quina és la predisposició per a l’ús d’aquesta eina tecnològica en educació superior. La tercera part
d’aquest capítol analitza quins són els usos reals d’Internet, és a dir, els que s’estan duent
a terme i en els que tenen experiència els col·lectius analitzats. Es valoren temes com si
s’usa Internet per a la preparació i l’elaboració dels treballs acadèmics, o per a la preparació
de les aules, o els usos d’eines específiques com fòrums, xats, weblogs, etc. Aquest apartat
té una importància destacada, ja que ens permet valorar quina és l’experiència real dels dos
col·lectius. Posteriorment, i després d’una anàlisi contextual prèvia sobre models institucionals d’ús d’Internet per a la formació, s’analitzen per separat dues modalitats de formació
amb ús de tecnologia: la modalitat híbrida i la modalitat on line. La modalitat híbrida és la
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que combina la presencialitat amb la no-presencialitat a través d’Internet, mentre que la modalitat on line és intensiva en l’ús de la Xarxa i, per tant, totalment no presencial. En aquest
darrer cas s’analitzen els estudiants de la universitat no presencial i on line del sistema, juntament –en alguns casos– amb els que tenen experiència en aquesta modalitat de les altres
universitats. En l’anàlisi d’aquestes modalitats es valoren elements com la interactivitat, la
personalització i la flexibilitat en el procés d’aprenentatge, l’autonomia, la gestió del temps,
etc. A més, es fa una comparació entre les modalitats per a detectar-hi diferències i similituds. I finalment, a través de la tècnica d’agrupacions de variables i d’individus, es determinen estils de comportaments i perfils d’usuaris.

En el capítol sisè s’estudia la relació dels diferents usos analitzats fins ara (acadèmics i no
acadèmics) amb el rendiment acadèmic de l‘alumnat. Per a aconseguir aquest objectiu
s’utilitzen diverses tècniques estadístiques, com l’anàlisi bivariant i els models de regressió
logística. En aquest context, dins el nostre model, s’han tingut en compte altres variables
de perfil de l’alumnat, de caire més socioeconòmic i demogràfic, que la literatura especialitzada ha demostrat que tenen importància per a explicar el rendiment acadèmic. Amb
aquesta perspectiva, doncs, trobem que les variables tecnològiques són una peça més per
a explicar la relació entre les variables de l’estudi i el rendiment acadèmic.

La relació entre l’ús d’Internet i la recerca es treballa en el capítol setè. Aquest és un capítol
en què bàsicament s’analitzen dades provinents del col·lectiu del professorat. S’hi analitzen
àmbits com els usos concrets d’Internet per a la recerca, ja sigui en el pla individual com de
grup de recerca; per al treball cooperatiu i internacional en recerca; per a la difusió de la
recerca, i per a la publicació a la Xarxa.

El capítol vuitè mostra els resultats, tant de l’alumnat com del professorat, pel que fa a la
relació entre ús d’Internet i ús de la biblioteca universitària. La finalitat d’aquest capítol és
copsar fins a quin punt el nivell d’implantació dels cercadors a Internet estan suplint les funcions pròpies de la biblioteca en l’àmbit universitari. A més, es valora quina és la realitat de
les biblioteques avui i com s’estan adaptant i s’han adaptat a aquesta nova situació d’accessibilitat i visibilitat de la informació a través d’Internet. En aquest capítol s’han usat continguts extrets de les entrevistes realitzades, a més de les preguntes del qüestionari.

El darrer capítol de contingut extret a partir de les dades obtingudes és el novè, que fa referència al nivell manifest d’emprenedoria de l’alumnat i del professorat del sistema. Entenem en aquest cas per emprenedoria la voluntat futura de creació d’una empresa, o en el
cas del professorat el fet d’haver-ho fet ja o d’estar pensant a dur-ho a terme. Aquest capítol
té per finalitat mostrar-nos quin és aquest nivell d’emprenedoria entre el col·lectiu analitzat,
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i ho fa comparant els resultats obtinguts amb altres d’extrets de recerques dutes a terme a
Catalunya i altres països de la Unió Europea.

Malgrat aquesta estructura temàtica i seqüencial de l’informe, en tots els capítols es creuen
i s’analitzen variables provinents d’altres, és a dir, no es treballen per separat sinó que es
tenen en compte els resultats dels nivells d’expertesa en l’ús d’Internet relacionat amb l’experiència docent, per exemple, o l’ús de la biblioteca relacionat amb les pautes d’ús de la
cerca d’informació a l’hora de fer treballs.

El darrer capítol exposa les conclusions globals de la recerca i aporta una reflexió sobre algunes de les possibles causes dels resultats observats i de la confirmació de les hipòtesis.
Remarquem, però, que cada capítol conté unes conclusions pròpies com a resultat dels
continguts analitzats.

Volem posar de manifest que aquest informe presenta els resultats inicials, preliminars, de
la recerca dissenyada. S’obren moltes possibilitats d’anàlisi a partir de les dades obtingudes
i algunes d’elles estan en procés d’anàlisi, com les relacions d’aquestes dades amb el rendiment dels estudiants o l’anàlisi específica de la part qualitativa de la recerca. L’equip investigador vol mostrar amb aquesta recerca el potencial transformador de l’ús de la Xarxa
en educació superior i la necessitat de la implicació institucional per aconseguir-ho. L’anàlisi
del sistema universitari de Catalunya ens aporta dades rellevants en aquest sentit.
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1.1. Introducció

El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) durant els
darrers 40 anys del segle XX i la seva incorporació en els diferents àmbits de la nostra activitat ens porta a plantejar-nos, a principis del segle XXI, quines són les transformacions profundes que acompanyen aquesta irrupció i quines són les conseqüències que comporta,
com a mínim a curt termini.

En aquest sentit, el Projecte Internet Catalunya (PIC) neix a partir d’un encàrrec que es fa
des de la Presidència de la Generalitat de Catalunya al professor Manuel Castells, el juny
de 2001. Per a dur a terme aquest programa, es va crear un equip d’investigadors de la
UOC codirigit pels professors Manuel Castells i Imma Tubella. El PIC és un programa de
recerca interdisciplinari sobre la societat de la informació a Catalunya realitzat per investigadors de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC). El seu objectiu principal és copsar la transformació tecnològica i organitzativa en diversos àmbits de la societat, l’economia i les institucions catalanes. Com a part d’aquest
programa general, i en el marc de l’antic Departament d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació (DURSI), s’inicia una segona fase, centrada en l’àmbit de les universitats catalanes, que ha de permetre consolidar les línies d’investigació engegades per altres projectes impulsats, amb anterioritat, per aquest mateix programa.

1.1.1. Antecedents

En aquest context, l’antecedent directe d’aquesta investigació és el projecte “Internet i la xarxa
d’universitats catalanes” que, en el marc del programa PIC, es desenvolupà entre el 2002 i el
2004. Aquest projecte inicià una exploració, des d’una perspectiva global, de la incorporació
d’Internet a les universitats catalanes i analitzà els processos de canvi que la introducció d’Internet impulsà en els processos de formació i recerca en el cas de la Universitat Rovira i Virgili
(URV). L’informe, publicat a la pàgina web de la UOC l’abril de 2004 (http://www.uoc.edu/in3/pic/
cat/pic6.html), presenta els resultats de tres estudis concrets, cadascun dels quals tingué uns
objectius i una metodologia particulars:

•

Configuració de la xarxa d’universitats catalanes: connexió física i projectes compartits

•

Presència de les universitats catalanes a Internet

•

Estudi de cas: la URV

http://www.uoc.edu/in3/pic
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1.1.2. Mapa conceptual

Tot i existir el treball realitzat en la primera fase del PIC, encara quedava molt camí per recórrer, ja que calia tenir clar què era el que es pretenia amb aquest projecte i on buscar la
informació per a aconseguir els nostres objectius. D’una banda, estava clar que hi havien
molts aspectes que havíem de preguntar directament tant a professors i a estudiants, com
a vicerectors i/o responsables dels diferents organismes existents a les universitats. De l’altra, era necessari decidir com faríem tot això i com organitzaríem la informació extreta. Per
això, vam dissenyar un mapa conceptual3 que posteriorment ens va ser molt útil per a establir els objectius del projecte i que constà bàsicament de diversos eixos diferenciats:

•

Informació sociodemogràfica que sigui susceptible d’utilitzar posteriorment per a establir
perfils d’individus.

•

Aspectes que reflecteixin com utilitza Internet la comunitat universitària catalana en un
nivell general.

•

Aspectes que reflecteixin si s’han produït canvis en el procés d’ensenyament-aprenentatge arran de la introducció massiva d’Internet en la nostra societat.

•

Transformacions que s’han produït en les biblioteques universitàries, en el servei de publicacions i en el personal d’administració i serveis (PAS).

•

Repercussions en els serveis d’informàtica i en les infraestructures tecnològiques.

•

Efectes de la incursió d’Internet en les fonts de finançament de les universitats, en la innovació docent, en la recerca i en la docència.

3. Vegeu l’annex.
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1.2. Objectius

L’objectiu principal del projecte és identificar i analitzar l’ús d’Internet que està fent la comunitat universitària catalana, sobretot en l’àmbit formatiu. Per tant, es tracta de conèixer la
intensitat d’ús d’Internet en l’àmbit formatiu i de relacions socials, conèixer les finalitats amb
què s’utilitza i establir-ne els principals assoliments, així com les dificultats més rellevants.
En aquest sentit, seria interessant observar també en quina mesura Internet ha ajudat a crear una nova configuració del món universitari a Catalunya.

D’una banda, s’analitza l’ús a tots nivells que s’està fent de la incorporació efectiva d’Internet a les universitats catalanes, i de quina manera aquesta incorporació ha modificat
les estructures educatives, socials i de gestió universitàries. D’altra banda, s’estudia la repercussió en la societat catalana en general de les transformacions experimentades al si
de les universitats.

Partint del supòsit que la incorporació i l’ús de les eines telemàtiques en els diferents àmbits
de la vida universitària és un fet, l’estudi se centra en el grau d’implantació d’Internet i els
diversos usos que la comunitat universitària en fa des de qualsevol dels àmbits del món
acadèmic català. És a dir, s’estudia l’ús d’Internet considerant els diversos usuaris que hi
intervenen i els diversos estils i intensitats d’ús, així com la flexibilitat de les estructures acadèmiques i administratives per a incorporar les eines telemàtiques en el seu desenvolupament quotidià. D’aquesta manera s’expliquen els processos de canvi que s’han produït en
el món universitari, tot identificant els factors més rellevants que hi han intervingut.

Des d’aquesta perspectiva, el projecte s’organitza en quatre grans eixos:

– Ús d’Internet. Detecció i avaluació dels diversos usos que el conjunt de la comunitat universitària fa d’Internet en els diversos àmbits del món universitari català.

•

Tipologia d’usos

•

Intensitat d’ús

– Implantació d’Internet. Determinació de l’extensió de l’eina d’Internet en el conjunt d’universitats catalanes, tant des del punt de vista de l’extensió de la infraestructura física com
des de la seva implantació institucional.

•

Evolució de la infraestructura tecnològica

•

Volum i qualitat d’implantació d’Internet en el conjunt de les universitats catalanes

http://www.uoc.edu/in3/pic
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– Transformacions en els processos d’ensenyament-aprenentatge. Observació de les
transformacions que Internet ha produït en el disseny, la planificació, el desenvolupament i
l’avaluació de l’activitat docent universitària.

•

Evolució de la incorporació de les TIC a l’ensenyament

•

Canvis en els models docents

•

Canvis en els hàbits d’estudi i de recerca

•

Desenvolupaments i resistències

– Pràctica i política del Departament competent en universitats del Govern de Catalunya i
el conjunt d’universitats catalanes en qüestions relacionades amb l’impuls i l’extensió de l’ús
d’Internet. Valoració de les directrius de l’Administració universitària catalana, així com dels
fluxos de comunicació entre aquesta i el sistema universitari mitjançant l’ús de la Xarxa.

•

Evolució de les polítiques d’impuls de les TIC a les universitats catalanes

•

Planificació estratègica i iniciatives institucionals en els processos d’integració tecnològica

http://www.uoc.edu/in3/pic
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1.3. Metodologia

Per a l’estudi empíric, s’ha dut a terme un estudi en profunditat sobre una mostra representativa de cadascuna de les universitats públiques catalanes: la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat
Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). També s’ha inclòs en aquest estudi la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La investigació realitzada complementa instruments propis d’una recerca quantitativa amb
altres instruments més de caire qualitatiu, per tal d’obtenir les sinergies associades a les investigacions mixtes. D’una banda, per a recollir la informació referent als col·lectius universitaris en termes d’ús de les noves tecnologies, s’ha triat l’enquesta electrònica com a eina
de recopilació de dades. El principal avantatge d’aquest tipus d’enquesta és que es pot enviar, rebre i respondre a través del correu electrònic. En concret, la nostra enquesta s’ha fet
arribar, a través del DURSI, a les diferents universitats catalanes objecte de la investigació,
per tal que sigui la respongui una mostra representativa de l’alumnat i professorat de cadascuna d’aquestes universitats.

D’altra banda, i pel que fa a la recerca qualitativa, s’han realitzat diverses entrevistes,
exploratòries i en profunditat, a informadors clau de tots els àmbits de la universitat. En
aquest sentit, s’han entrevistat tant aquelles persones que tenen una relació directa
amb el procés docent, professorat i alumnat, com el personal dedicat a la gestió administrativa de les universitats. A més, també s’ha tingut en compte l’opinió dels membres
dels equips de govern de les universitats, amb la finalitat d’entendre les polítiques i la
planificació de la integració de la tecnologia a la universitat. Finalment, s’han establert
contactes amb els serveis transversals que fan possible el procés de formació o hi donen suport, com per exemple el Servei d’Informàtica.

Aquesta segona via de recerca, per la seva naturalesa, ha requerit que cada universitat hagi
designat una o més persones (portaveus) que, a partir d’una proposta detallada de les accions a realitzar per part de l’equip de recerca de la UOC, facilitin la selecció i el contacte
de les persones a entrevistar, així com de les persones que podrien aportar la documentació
requerida per a l’elaboració de la investigació.

http://www.uoc.edu/in3/pic
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1.3.1. El disseny de les eines utilitzades en la recopilació de les dades

L’elaboració correcta de l’estudi ha passat per recopilar informació sobre tres àmbits diferenciats. D’una banda, han estat imprescindibles dades generales sobre el sistema universitari català. I de l’altra, ha estat necessari un estudi sobre l’ús d’Internet en la comunitat
universitària. Finalment, ha calgut concretar quines polítiques i pràctiques duen a terme les
universitats per a fomentar la integració d’Internet dins la comunitat universitària.

a) Dades generals sobre el sistema universitari català
Per a emmarcar l’estudi són necessàries algunes dades bàsiques que permetin descriure
la universitat estudiada.
1. Història de la incorporació d’Internet a la universitat:
•

Documentació relacionada amb el procés.

•

Entrevistes:
– A alguna persona que tingui una visió històrica i general del procés d’incorporació
d’Internet a la universitat.
– A alguna persona del Servei d’Informàtica de la universitat.
– Al cap de biblioteca
– Al cap de l’ICE i/o del Centre de Recursos.

2. Dades quantitatives descriptives:
•

Recull de dades publicades en les memòries anuals de la universitat (per a cada un
dels cursos acadèmics des de l’inici de l’activitat acadèmica de la universitat)

3. Dades quantitatives sobre el funcionament de les diverses iniciatives dutes a terme a la
universitat relacionades amb Internet
•

Recull de dades que permetin avaluar la significació d’aquestes iniciatives.

4. Dades quantitatives sobre rendiment:
•

Recull de dades publicades en les memòries anuals de la universitat (per a cada un
dels cursos acadèmics des de l’inici de l’activitat acadèmica de la universitat)

http://www.uoc.edu/in3/pic
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b) Estudi de l’ús d’Internet a la comunitat universitària
1. Ús de les TIC, i en concret d’Internet, al sistema universitari públic català: descripció de
la situació actual respecte de l’ús d’Internet.
•

Enquesta mitjançant qüestionari:
– Dades quantitatives sobre l’experiència temporal en l’ús d’Internet, el nivell d’expertesa en l’ús d’ordinadors i d’Internet, la freqüència de connexions i la durada
de les sessions.
– Dades sobre el control i la seguretat a la Xarxa.

2. Activitat formativa a la Xarxa: descripció de les característiques de l’activitat formativa
que es duu a terme a través d’Internet.
•

Documentació sobre l’activitat formativa en xarxa.

•

Dades quantitatives sobre l’oferta de formació a la Xarxa, seguiment i satisfacció per
part de l’alumnat.

•

Entrevistes en profunditat a persones que tinguin un paper rellevant en la presa de
decisions sobre aquest tipus d’oferta formativa.

•

Als degans/es de facultats, directors/es d’escoles o directors/es d’estudis.

•

Als caps d’estudi.

3. Anàlisi dels serveis relacionats amb Internet que les universitats ofereixen a la
comunitat i anàlisi de l’ús d’Internet en la gestió acadèmica i administrativa de les
universitats: descripció dels serveis d’Internet que la universitat ofereix als seus estudiants,
professors i personal de serveis. Aproximació als usos d’Internet per a l’administració
gerencial de les universitats.
•

Catàleg de serveis d’Internet oferts (acadèmics i de gestió)

•

Dades dels usos dels serveis

•

Evolució dels serveis i del seu ús per part de grups (professors, estudiants i PAS)

•

Entrevistes amb responsables dels serveis

4. Aproximació al professorat: per a obtenir coneixement sobre la intensitat d’ús d’Internet
en les tasques relacionades amb el procés formatiu dels estudiants i, d’altra banda,
coneixement sobre el canvi organitzatiu que ha acompanyat la incorporació d’Internet a
nivell de departament. També es pretén apropar-se als canvis que la introducció d’Internet
ha impulsat en els hàbits de recerca del professorat universitari.
•

Documentació sobre l’ús d’Internet en l’acció docent.

•

Aplicacions i recursos per a l’acció formativa a la Xarxa.
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Entrevistes al professorat que, en la seva acció docent, utilitzi Internet en diferent
grau.

•

Enquesta mitjançant qüestionari:
– Ús d’Internet en la preparació i execució de les classes.
– Experiència en cursos semipresencials i on line.
– Ús d’Internet a l’aula.

5. Aproximació a l’alumnat: per a obtenir coneixement sobre el tipus i la intensitat d’ús
d’Internet en el seu procés formatiu i en el seu desenvolupament quotidià en el món
universitari, fonamentalment pel que fa a les transformacions que Internet ha produït en
els seus hàbits d’estudi.
•

Enquesta mitjançant qüestionari:
– Ús d’Internet en l’estil d’aprenentatge.
– El paper de la lògica hipertextual en el procés d’aprenentatge.
– Experiència en cursos semipresencials i on line.
– Ús d’Internet a l’aula.
– Confiança i rigor a la Xarxa.

•

Grups de discussió.

6. Anàlisi de l’activitat de les comunitats universitàries a la Xarxa: observació i anàlisi de
les activitats realitzades a través de la Xarxa de grups o comunitats emergides des de la
universitat i de les relacions que s’estableixen entre elles.
•

Descripció de comunitats universitàries que usen la Xarxa sorgides de cada universitat. Evolució i usos d’Internet.

•

Observació del comportament i nivells d’ús de la Xarxa a través de l’anàlisi dels seus
espais.

•

Observació de les relacions entre comunitats universitàries.

•

Establiment d’un mapa de relacions segons interessos i usos.

•

Anàlisi del comportament en aquestes relacions.

1.3.2. Recollida i tractament de dades

Per a la recollida de les dades que han configurat la recerca, hem dissenyat, juntament amb
el Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR), el procediment a seguir. Per a la recerca
quantitativa, detallada més amunt, hem requerit el NIF i el correu electrònic de la totalitat
dels alumnes i del personal docent i investigador de cadascuna de les universitats públiques
objecte d’estudi. Posteriorment, s’ha procedit a l’enviament de l’enquesta a través del correu electrònic que se’ns ha proporcionat.
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D’aquesta manera, creuant les dades del NIF amb les que disposa el CUR a la seva Data
Ware House –UNEIX–, podrem establir la part de la població a estudiar de la qual el CUR
disposa d’informació complementària. Així, un cop obtingut el conjunt de respostes a
l’enquesta enviada, la matriu de respostes es podia alimentar amb les dades aconseguides
amb les bases de dades del CUR –tant la que conté la informació que anualment subministren al CUR les universitats, com la base de dades que disposa de la informació recopilada
cada any en el procés d’inscripció universitària (vegeu els annexos)–, amb la intenció
d’elaborar perfils d’usuaris rellevants, així com per a establir correlacions significatives per
al desenvolupament de la recerca. Evidentment, i com no pot ser d’una altra manera, els
resultats finals de la recerca només s’oferiran de manera agregada i mai de manera individual.

1.3.3. Temporització

La temporització prevista per a les diverses fases en què s’estructura el projecte ha estat la
que es mostra a la taula 1.1:

Taula 1.1. Temporització prevista del projecte
Inici

Fi

Preliminars, inici i elaboració del projecte

Març 2005

Abril 2005

Contactes i concreció del projecte amb
les universitats i amb el DURSI

Abril 2005

Juny 2005

Entrevistes i anàlisi de les institucions participants

Juny 2005

Abril 2006

Disseny del qüestionari

Juny 2005

Desembre 2005

Recollida de dades

Abril 2006

Juny 2006

Exploració i anàlisi de les dades

Setembre 2006

Febrer 2006

Feedback amb les institucions participants

Setembre 2006

Novembre 2006

Redacció de l’informe i difusió

Febrer 2006

Juny 2007

Font: elaboració pròpia

La recollida de dades inclou l’enquesta per qüestionari, les entrevistes i els grups de discussió, així com la recopilació i l’emmagatzematge de documents. En la taula següent es mostra la temporització d’aquesta fase d’una manera més detallada:
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Taula 1.2. Temporització de la fase de recollida de dades
Inici
Qüestionari on line
Selecció de l’empresa
Disseny mostral
Elaboració del qüestionari
Administració del qüestionari
Construcció matriu de dades

Novembre 2005
Maig 2005
Juny 2005
Abril 2006

Entrevistes
Vicerectors

Abril 2005
Juny 2005

Entrevistes a informants clau / Grups de discussió

Desembre 2005

Fi

Desembre 2005
Febrer 2006
Abril 2006

Juliol 2006

Font: elaboració pròpia

1.3.4. L’enquesta on line

En aquest informe hem adreçat una enquesta electrònica a tots els alumnes matriculats i a
tots els professors que figuren en el quadre docent de les universitats públiques catalanes
el curs 2005-2006.4 No obstant això, com que s’ha inclòs una universitat virtual i hi havia
alguns aspectes que no era procedent de preguntar als alumnes i professors d’aquesta universitat, s’han adreçat quatre qüestionaris diferents: dos per als alumnes, virtual i presencial, i dos per als professors, virtual i presencial.

a) L’enquesta on line com a mètode òptim de recopilació d’informació
Tot i que molts especialistes en el tema es plantegen dubtes respecte de la fiabilitat i la validesa de les enquestes per Internet, nosaltres hem cregut adient utilitzar-ne una per a fer
la nostra recopilació de dades quantitatives referents als professors i als alumnes del sistema universitari públic català. Atès que el nostre objectiu radica en la recopilació de dades
relacionades amb Internet, el fet d’optar per una enquesta on line donava una solidesa afegida a la informació obtinguda, ja que el perfil de qui responia l’enquesta tenia unes característiques molt particulars: d’una banda, feia un ús extensiu de la Xarxa i, de l’altra, feia
servir una adreça de correu institucional activament. Així mateix, no cal oblidar que, qui contestava ho feia lliurement i havia estat disposat a omplir un qüestionari en què moltes de les
preguntes eren obligatòries. Per tot això, creiem que aquesta eina ens ha servit per a mesurar de manera vàlida i fiable l’impacte d’Internet en la comunitat universitària catalana.5

4. Vegeu la fitxa tècnica en l’annex.
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En aquest sentit, existeixen diversos aspectes rellevants que fan referència als avantatges
de l’enquesta on line. En primer lloc, s’ha optat per una enquesta identificada, és a dir, no
anònima; de manera que ha estat possible enriquir la informació obtinguda mitjançant l’enquesta on line amb la continguda a les bases de dades del DURSI. Això, a més, ha permès
dissenyar un qüestionari més curt i més centrat en els aspectes sobre els quals realment
existia una manca d’informació, és a dir, aquells que estan més relacionats amb l’ús i la freqüència d’ús de les noves tecnologies en l’àmbit universitari català. En segon lloc, s’ha enviat el qüestionari a tota la població. En les enquestes postals o telefòniques, se sol extreure
una mostra de la població a estudiar per dues raons fonamentals: una de caràcter realista
i l’altra més aviat econòmica. D’una banda, és molt difícil arribar a tota la població, ja que
moltes vegades la informació de què es disposa no és del tot correcta o està obsoleta. D’altra banda, el cost de contactar amb una persona és molt elevat. Per això, és necessari obtenir una mostra prou petita que no impliqui la destinació de grans quantitats de recursos
econòmics, però que a la vegada garanteixi la representativitat de la població. No obstant
això, en aquest projecte, en lloc de realitzar un mostreig a priori per tal d’obtenir una mostra
representativa a la qual dirigir l’enquesta, s’ha decidit actuar a nivell censal i enviar l’enquesta
a tot l’alumnat i a tot el professorat de les universitats catalanes objecte d’estudi. D’aquesta
manera, s’ha assegurat l’obtenció d’una mostra més àmplia que ha reduït considerablement
l’error mostral i pràcticament ha eliminat l’error sistemàtic associat al biaix procedent de la validesa de l’enquesta.

b) Mostra teòrica de la població universitària catalana
Al principi, per a tenir una orientació del nombre d’enquestes desitjables per a cada un dels
segments (alumnat i professorat) de les universitats objecte d’estudi, es va calcular una
mostra teòrica.

Per a l’obtenció d’aquesta mostra es van assumir diversos aspectes:

•

Error mostral, o màxima diferència permesa de l’estimació d’un paràmetre i el seu vertader valor, del 2%. Per tant, s’ha considerat que el 5% habitual era una hipòtesi massa
flexible per a un estudi d’aquesta envergadura.

•

Nivell de confiança, o probabilitat que l’estimació efectuada s’ajusti a la realitat, del 95%.

•

Proporció de la població del 50% derivat del supòsit que es treballa amb una població
homogènia.

5. Vegeu la còpia del qüestionari en l’annex.
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La taula 1.3 recull els resultats d’aquestes mostres teòriques per al col·lectiu d’estudiants i
professorat de les universitats catalanes analitzades. D’aquesta manera, va ser possible realitzar un control del nombre de respostes necessàries per a extreure uns resultats que
s’aproximin al màxim a la realitat.

Taula 1.3. Mostra representativa de l’alumnat i del professorat del sistema universitari
públic català
Universitat

Alumnat
Població

Professorat
Mostra

Població

Mostra

UAB

32.012

2.233

3.082

1.350

UB

49.657

2.290

4.265

1.536

UdG

10.161

1.942

973

693

UdL

7.795

1.836

743

568

UOC

23.811

2.181

850

628

UPC

27.907

2.211

2.500

1.225

UPF

8.217

1.858

885

647

URV

11.435

1.984

1.250

822

Total

170.995

2.368

14.548

2.061

Màxima diferència permesa: 0,02; confiança: 0,95; proporció de la població: 0,5;
Font: elaboració pròpia

c) Mostra efectiva i representativitat de la mostra obtinguda
Al cap de poques setmanes d’enviar les enquestes, ens vàrem adonar que la nostra decisió d’enviar-les a tota la població havia estat encertada i que aconseguiríem donar uns
resultats més fiables del que ens havíem plantejat. A més, per a potenciar el nombre de
respostes, en el cas d’obtenir diferències elevades (error mostral) es va proposar tornar
a enviar l’enquesta, a tall de recordatori, a les persones que no l’havien començat a contestar. És a dir, excloent-ne els individus que havien abandonat i els que havien completat
la resposta del qüestionari. En aquest sentit es va procedir a un control rigorós de les
mostres i els seus errors corresponents quan encara quedaven algunes setmanes per a
donar per conclosa l’enquesta i tancar l’afluència de respostes generada pels recordatoris. En la taula 1.4 es recullen les mostres i el nivell de precisió unes setmanes abans del
tancament de l’enquesta.
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Taula 1.4. Mostra efectiva i errors mostrals de l’alumnat i del professorat per a
cadascuna de les universitats catalanes
Alumnat
Universitat

Mostra

Professorat

Nivell
de precisió

Nivell
de precisió

Mostra

UAB

4.148

1,42%

480

4,11%

UB

5.200

1,29%

650

3,54%

UdG

2.178

1,86%

161

7,06%

UdL

574

3,94%

78

10,50%

UOC

7.828

0,91%

301

4,54%

UPC

2.615

1,82%

332

5,01%

UPF

772

3,36%

60

12,22%

URV

549

4,08%

31

17,39%

Total

23.864

0,59%

2.093

1,98%

Font: elaboració pròpia

Com es pot apreciar, en el cas de l’alumnat, molts dels errors mostrals obtinguts estan per
sota del 2%. Al contrari, en el cas del professorat, els errors esmentats assoleixen valors
bastant superiors que, en alguns casos, sobrepassen el 10% (professorat de la URV, la UPF
i de l’UdL). No obstant això, les diferències amb aquesta mostra a escala global se situen
per sota del 0,6% tant en el segment de l’alumnat com en els resultats agregats, sense segmentar, i per sota del 2% quan s’analitza el professorat.

Quant a l’explotació de les dades, i com no pot ser d’una altra manera, s’ha realitzat una
primera anàlisi descriptiva univariant per a tenir una fotografia estàtica del sistema universitari públic català (Greene, 2003; Wooldridge, 2002; Cameron i Trivedi, 2005) . A partir
d’aquí s’han analitzat, mitjançant taules de contingència (Guajrati, 2006) i anàlisi de correlacions, totes les possibles relacions entre els diferents aspectes tractats dins l’enquesta
que ajudaven tant a la creació de noves variables que posteriorment podran ser utilitzades
en models estadístics més avançats com a la contribució en l’establiment de perfils. En
aquest context s’han aplicat diferents tècniques multivariants (Hair et al., 2000) per a la reducció d’informació, com poden ser l’anàlisi de correspondències múltiple (Greenacre,
1984), amb vista a intentar agrupar diferents aspectes recollits en diverses variables, i l’anàlisi clúster (Rumesburg, 2004), per a realitzar agrupacions d’individus amb característiques
similars. En definitiva, com a conclusió final dels dos principals capítols d’aquest informe
s’han extret uns perfils d’individus que verifiquen tota l’anàlisi bivariant prèvia realitzada.
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1.3.5. Les entrevistes

Per tal d’aconseguir informació de caràcter qualitatiu que ampliés i triangulés la informació
provinent de la resta de tècniques utilitzades en la recerca (qüestionaris i indicadors), s’ha
plantejat fer tota una sèrie d’entrevistes en profunditat semidirigides que, un cop transcrites,
han estat objecte d’una anàlisi de continguts per a la seva explotació.

El procés seguit per a aconseguir l’accés va ser un primer contacte amb un representant
del DURSI, que va facilitar vuit contactes, un a cada universitat, cadascun del quals al seu
torn va facilitar identificar i contactar amb les persones més adients per a aconseguir informació en sis àmbits a la seva universitat:

•

Ensenyament i innovació docent

•

Recerca

•

Biblioteques

•

PAS

•

Serveis informàtics

•

Web i comunicació

Amb aquestes entrevistes, que finalment han estat un total de 52, es vol recollir especialment informació sobre les polítiques i estratègies seguides per les universitats catalanes
respecte a les TIC, tant en perspectiva històrica com en l’actualitat; per a això s’han adreçat
a persones coneixedores de l’estat d’aquestes universitats, és a dir, sobretot a vicerectors
i caps de servei de les universitats estudiades. De totes maneres, cal dir que a més d’aquesta informació sobre la política de les institucions, a les entrevistes es va demanar certa informació que es recollia a l’enquesta per tal de triangular els resultats i mirar d’aconseguir
algunes pistes sobre el perquè de les dades, que és un dels punts forts de la investigació
qualitativa.6

6. Vegeu els guions de les entrevistes en l’annex.
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1.3.6. Indicadors per a la valoració de l’ús de les TIC en l’àmbit universitari

En el marc del projecte, i amb la finalitat de valorar de forma objectiva la situació referent a
l’ús de les TIC en el sistema universitari català, s’ha establert un determinat nombre d’indicadors. Els indicadors se situen en el marc conceptual de la figura 1.1.

Les universitats es desenvolupen en un context socioeconòmic, localitzat en una determinada
àrea geogràfica en la qual desenvolupa la seva influència més directa. En aquest context es determinen les generalitats del sistema i alhora les especificitats de cada universitat. El desenvolupament del capital humà relacionat amb la universitat, la competitivitat i la cooperació amb els
principals agents de l’entorn, etc. en determinen i concreten la missió social.

En la figura 1.1 observem també que la caracterització de cada universitat relacionada amb
la seva planificació estratègica concreta determina els usos concrets de les TIC en els seus
processos, ja siguin acadèmics i/o de gestió, i és per això que els resultats obtinguts eren
d’esperar. En aquest sentit, la caracterització de la universitat com a tecnològica, generalista o a distància condiciona, és clar, la seva planificació estratègica i l’ús de les TIC. També
les seves relacions amb l’Administració.

Els usos de les TIC estan relacionats al seu torn amb els elements infraestructurals, els financers, i en el cas més específic dels processos docents, amb les polítiques d’incentiu o
d’impuls de la innovació.

Figura 1.1. Marc conceptual dels indicadors de l’ús de les TIC en l’àmbit universitari

Font: elaboració pròpia
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A partir de l’esquema exposat en la figura 1.1 s’han desenvolupat diferents indicadors que es
concerten en set grans blocs que seguidament passarem a descriure. Cada un dels blocs
conté diferents indicadors i subindicadors, de diferents nivells (dicotòmics, oberts, etc.).7

a) Indicadors referents a la política i la planificació estratègica
En aquest bloc d’indicadors trobem els que es refereixen a l’existència o no de planificació
estratègica específica per a l’ús de les TIC a la universitat i a l’existència o no de sistemes
d’avaluació de la planificació estratègica.

Considerem rellevant l’anàlisi del desenvolupament dels plans estratègics d’usos de les
TIC, i de forma especial el seu seguiment i la seva avaluació. Sovint les institucions universitàries no planifiquen adequadament la introducció de les TIC (Duart i Lupiáñez,
2004), i d’aquesta manera condicionen els seus resultats i qüestionen l’efectivitat de la
seva política d’inversions en infraestructura tecnològica. En el projecte pretenem analitzar
l’existència d’una cultura, cada vegada més present, de planificació estratègica i alhora
l’acceptació de la cultura de l’avaluació d’aquesta.

b) Indicadors referents a les despeses i inversions en TIC
En aquest apartat pretenem analitzar els volums de despesa i inversió en TIC per part de
les universitats. Valorem també l’evolució d’aquestes despeses, així com els diferents apartats relacionats amb les TIC als quals es refereixen. Ens interessa, a més, de forma expressa, l’anàlisi del volum de despesa dedicat a la innovació docent, com a element per a valorar
el suport institucional a aquesta innovació.

c) Indicadors referents a les infraestructures tecnològiques
El volum d’ordinadors disponibles per a la comunitat universitària, així com el volum d’aules
i dispositius informàtics mòbils, són alguns dels indicadors base d’aquest bloc. Les intranets
educatives, l’accés sense cable, etc. també en formen part. Sabem que sense la infraestructura tecnològica adequada no és possible l’ús adequat de les TIC, i és per això que en
aquest bloc pretenem analitzar i valorar no solament la pertinència o no d’una determinada
infraestructura, sinó que també, i de forma especial, la seva evolució sostenible.

7. Vegeu la còpia del qüestionari d’indicadors en l’annex.
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d) Indicadors referents als processos docents amb ús de les TIC
Pretenem observar especialment l’ús de les TIC en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge, d’aquí la necessitat d’establir un bloc específic d’indicadors que agrupin aquesta
observació. Els volums d’assignatures i les seves tipologies en els plans d’estudis que
s’ofereixen en alguns dels formats possibles d’ús de les TIC és objecte de la nostra anàlisi.

En aquest bloc és important analitzar també la formació dels docents en l’ús de les TIC, així
com els recursos humans destinats al suport necessari per al desenvolupament d’assignatures i cursos amb ús intensiu de les TIC.

e) Indicadors referents a la investigació i l’ús de les TIC
És evident que l’ús de les TIC, especialment Internet, és habitual en els processos d’investigació, ja sigui per a la recerca d’informació com per a la difusió dels resultats o per a la
comunicació entre els investigadors. En el nostre projecte pretenem analitzar bàsicament
l’ús d’Internet per part dels equips d’Internet, no només quant a la finalitat de la seva investigació, sinó especialment pel que fa a la presència del grup a la Xarxa i a l’ús d’Internet com
a eina de comunicació i de treball col·laboratiu asíncron.

f) Indicadors referents als sistemes d’accés a la informació (biblioteques) i als
serveis de publicacions digitals
Les biblioteques han tingut un paper determinant en la introducció i ús de les TIC a les universitats (Duart i Lupiáñez, 2004). En aquest bloc d’indicadors analitzem la dotació tecnològica de les biblioteques, així com els seus fons digitals. Les bases de dades i els accessos
a fons digitals de les biblioteques són fonamentals per a la política d’introducció de les TIC
en els processos docents, així com en el suport a la investigació. Ens interessa especialment el volum d’ús de les biblioteques i dels seus fons per a valorar el seu impacte com a
plataforma d’accés a la informació per part de la comunitat universitària.

La visibilitat de la producció acadèmica i científica és un altre dels elements a analitzar en
aquest bloc d’indicadors.
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g) Indicadors referents als serveis academicoadministratius
Finalment, els elements referents a l’ús de les TIC en els serveis administratius i acadèmics
també formen part d’un bloc d’indicadors. Ens interessa observar i analitzar el volum i la tipologia dels serveis que les institucions d’educació superior ofereixen a la comunitat universitària. Així mateix és interessant observar l’ús que el professorat i l’alumnat fan d’aquests
serveis i la seva evolució cap al seu ús en dispositius mòbils.
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2.1. Estat actual dels estudis realitzats

Es constata que existeixen estudis i informes oficials a escala nacional i internacional sobre
l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el sistema educatiu. Malgrat això, val la pena destacar que la gran majoria estan centrats en l’ús de les TIC en els
nivells educatius obligatoris: educació primària i secundària.

Ha estat costós identificar estudis que se centrin específicament en l’anàlisi de la incorporació de les TIC dins l’àmbit universitari.

De totes maneres, en aquest capítol aportem informació sobre alguns d’aquests estudis,
d’àmbit nacional i internacional, que tracten des de diferents enfocaments l’impacte de l’ús
de les TIC a l’entorn universitari.

Amb l’objectiu de fer una aproximació de l’estat de la qüestió d’altres estudis i informes, s’ha
fet una anàlisi prèvia per tal d’identificar-ne els més rellevants i útils per a la comparació d’alguns indicadors comuns amb els resultats d’aquest treball.

Atès que els documents trobats i analitzats són escassos, de publicació poc recent i de naturalesa molt diversa, pel que fa al seu objecte d’estudi, les hipòtesis de treball, la mostra
escollida i la seva representativitat, els resultats obtinguts, la metodologia de recerca..., la
tasca de comparació d’aquests estudis ha resultat molt complicada a tots els nivells.

Els criteris de selecció utilitzats per a desestimar alguns dels informes obtinguts s’han basat
en l’actualitat de les dades i en el grau de correspondència dels indicadors analitzats en
cada cas amb les hipòtesis de treball d’aquest estudi.

Un altre criteri determinant a l’hora d’escollir els informes explicatius de l’estat de la qüestió
ha estat la rellevància de les institucions promotores d’aquests informes.

En aquest treball comparatiu de diferents estudis sobre les tecnologies i les universitats
hem seleccionat estudis diversos: a Catalunya, a Espanya, a Europa, als Estats Units, i a
Àsia i el Pacífic.
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2.2. Estudis a Catalunya

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya ha realitzat estudis
i informes sobre la penetració de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) a les universitats de Catalunya.

Les dades es van obtenir a través d’una enquesta realitzada l’any 2002 a les onze universitats catalanes (públiques i privades). Les vuit universitats públiques són: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Barcelona (UB), Universitat de Girona (UdG),
Universitat de Lleida (UdL), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Universitat Rovira i Virgili (URV).
Les tres universitats privades són: Universitat de Vic (UdV), Universitat Internacional de
Catalunya (UIC) i Universitat Ramon Llull (URV). Les dades fan referència al curs acadèmic
2001-2002.

Amb l’objectiu de conèixer el nivell d’equipament i ús de les TIC a les universitats, la Secretaria havia passat aquesta mateixa enquesta amb anterioritat (1998), de manera que les dades obtingudes permeten un cert nivell de comparació de tot el període.

L’informe presenta les dades agrupades sota tres factors:

•

Equipaments TIC a les universitats

•

Ús de les TIC a les universitats

•

Titulats i matriculats TIC a les universitats

Per cada un dels àmbits d’estudi es defineixen diversos indicadors, tal com es mostra en la
taula 2.1:
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Taula 2.1. Indicadors mesurats per a l’estudi sobre la penetració de les TIC a les
universitats de Catalunya
Equipaments TIC a les universitats
Nombre d’ordinadors a les universitats
Nombre d’alumnes, professors i PAS per ordinador
Percentatge de renovació del parc d’ordinadors
Nombre d’ordinadors connectats a Internet i altres punts d’accés a Internet
Ús de les TIC a les universitats
Alumnes, professors i PAS amb adreça electrònica
Serveis en línia per al col·lectiu universitari
Nombre d’assignatures en línia
Despesa en recerca TIC i inversions en TIC
Formació en TIC dels professors i PAS
Matriculats i titulats TIC a les universitats
Nombre de matriculats i titulats universitaris en carreres relacionades amb les tecnologies
de la informació i les comunicacions (TIC)
Percentatge de matriculats i titulats TIC sobre el total de carreres
Distribució dels matriculats i titulats per tipus de la carrera (tècnica i superior) i per àmbit
de la carrera (telecomunicacions, electrònica, informàtica, i imatge, so, multimèdia i altres)
Font: elaboració pròpia

Equipament TIC a les universitats

Per a la presentació de les dades d’aquest factor s’ha separat de les deu universitats catalanes la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), universitat a distància que opera a través
d’Internet. El motiu que sustenta aquesta decisió és el fet que a les universitats presencials
els ordinadors es troben en el mateix centre d’estudis i són propietat de la universitat, mentre que a la UOC els ordinadors es troben majoritàriament a casa dels estudiants. Per
aquest motiu, quan es mostren dades sobre el global de les universitats, només es mostren
dades de deu universitats excloent-ne la UOC.

Les dades mostren que el nombre d’ordinadors a les deu universitats presencials de
Catalunya ha augmentat considerablement. Així, per exemple, l’any 2002 es disposava de
35.655 ordinadors, un 8,3% més que l’any anterior (figura 2.1).
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Figura 2.1. Evolució del nombre d’ordinadors a les universitats presencials

Font: enquesta de l’STSI a les universitats, 2002

Els equips informàtics estaven distribuïts de la manera següent: un 37% eren destinats als estudiants; el 44,6%, als professors, i el 18,4%, al personal d’administració i serveis (figura 2.2).
Figura 2.2. Nombre d’ordinadors a les universitats. Curs 2001-2002

Font: enquesta de l’STSI a les universitats, 2002
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Com a indicador de renovació del parc d’ordinadors es destacava que el 13,1% dels equips
disponibles a principis del 2002 havien estat adquirits durant el 2001 (pràcticament 4.700
ordinadors). Alguns d’aquests ordinadors van substituir equips obsolets i altres han servit
per a incrementar el parc global d’ordinadors.

L’informe destaca que l’augment d’equipament a la universitat l’any 2001 es traduïa en un
increment important del nombre de PC per alumne. Les dades són significativament diferents si parlem de les universitats públiques o les privades. Així, a les universitats públiques
hi ha 21,1 PC per cada 100 alumnes, i a les privades 17,5. La mitjana entre les públiques i
les privades va passar de 16 a 17,9 en un any (taula 2.2).

Taula 2.2. Ordinadors a les universitats presencials de Catalunya. 2001
Ordinadors a les universitats presencials de Catalunya 2001
Públiques

Privades

Total

Nombre total d’ordinadors

31.488

4.167

35.655

Ordinadors per alumnes

10.900

2.296

13.196

Ordinadors per professors

14.601

1.295

15.896

5.987

576

6.563

16,5

8,6

15,1

Professors /ordinadors per professors

0,9

1,5

0,9

PAS / ordinadors per PAS

0,9

1,4

1,0

Ordinadors per PAS

Alumnes / ordinadors per alumnes

Nota: les dades corresponen a les deu universitats presencials de Catalunya. No s’hi inclou la UOC.
Font: enquesta de l’STSI a les universitats, 2002

Pel que fa a la connexió d’ordinadors a Internet, l’estudi mostra com gairebé tots els ordinadors de les universitats presencials estan connectats a Internet (el 99,5%), fet que representa un increment del 7,8% respecte a la dada recollida l’any anterior. A més a més hi ha
universitats que disposen de punts de connexió preparats per a accedir-hi mitjançant un ordinador portàtil propi. L’any 2002 es comptabilitzen un total de 865 punts, respecte dels 617
de l’any 2000, la qual cosa suposa un increment del 40%.

Ús de les TIC a les universitats

En aquest punt de l’estudi s’inclouen les dades facilitades per les onze universitats catalanes (públiques i privades). Al contrari que en la fitxa anterior, en què se separava la UOC
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en l’anàlisi de l’equipament TIC de les universitats, aquí s’aporten les dades de forma conjunta.

L’informe mostra que pràcticament tota la comunitat universitària té correu electrònic i l’utilitza habitualment (el 84% dels alumnes i el 100% dels professors i PAS). Aquestes dades
analitzades de forma comparativa respecte de les dades del curs 2000-2001 mostren que
s’ha produït un increment considerable (taula 2.3).

Taula 2.3. Evolució del correu electrònic a les universitats catalanes. Cursos 20002001 i 2001-2002
Curs 2000-2001
Nombre
Alumnes amb correu electrònic
Professors amb correu electrònic
PAS amb correu electrònic

Curs 2001-2002
%

Increment

%

Nombre

%

110.879

50,8%

179.750

83,9%

62,1%

13.643

88,4%

15.909

98,9%

16,6%

6.053

86,0%

7.249

100%

19,8%

Font: enquesta de l’STSI a les universitats de Catalunya

Si s’analitzen els serveis universitaris que s’ofereixen a Internet, l’estudi mostra que totes
les universitats tenen lloc web propi i en molts casos webs específics per als seus departaments i serveis. Aquests llocs web no són només informatius, sinó que inclouen serveis administratius propis, permeten baixar continguts (bé com a suport a la docència, bé com a
assignatures virtuals), faciliten la consulta de notes i horaris, etc.

Hi destaquen els punts següents:

•

Totes les universitats ofereixen en línia serveis de consulta d’expedient acadèmic, consulta de qualificacions i directori de personal docent i PAS.

•

Totes les universitats públiques ofereixen els tràmits de matrícula en línia.

•

Les borses de treball, la gestió docent (suport a programació docent, qualificacions, etc.)
i el directori d’alumnes són els següents serveis més presents a la Xarxa.

Una de les aplicacions que destaca l’estudi pel que fa a la utilització i ús d’Internet en l’àmbit
universitari és el desenvolupament del projecte “Tesis doctorals a la Xarxa (TDX)”, que permet la consulta a través d’Internet de tesis doctorals llegides a Catalunya i a altres comunitats autònomes. L’any 2002 es podien consultar en línia 779 tesis doctorals.
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Segons l’estudi, pel que fa a l’ensenyament virtual a les universitats de Catalunya, l’any
2002 hi havia 14.089 assignatures amb algun recurs a Internet, 5.152 parcialment en línia i
501 totalment en línia (274 a les universitats privades i 227 a les públiques) (taula 2.4).

Taula 2.4. Assignatures en línia. Curs 2001-2002
Assignatures en línia, curs 2001-2002
Públiques
Assignatures amb algun recurs a Internet
Assignatures parcialment en línia

Privades

Total

13.402

687

14.089

4.647

505

5.152

227

274

501

Assignatures totalment en línia
Font: enquesta de l’STSI a les universitats de Catalunya

Un altre dels aspectes que l’estudi considera per a comprendre el progrés necessari en
l’àmbit de les noves tecnologies és la despesa en recerca TIC de les universitats. Així, la
despesa en recerca TIC feta per les universitats de Catalunya ha estat de 8,2 milions d’euros l’any 2001 (2 milions a les privades i 6,2 a les públiques; aquesta xifra no inclou les dades de la UB, la URV ni la UIC).

Matriculats i titulats TIC a les universitats

El nombre d’alumnes matriculats en carreres relacionades amb les TIC durant el curs 20012002 va ser de 29.039, un 5,2% més que el curs anterior (1.445 alumnes més). Aquesta
xifra representa el 12,9% del total de 224.446 alumnes matriculats en el conjunt de les carreres relacionades amb les TIC (inclou títols homologats i títols propis de centres integrats
i adscrits de les universitats públiques i privades, a excepció de la UNED) (taula 2.5).

Taula 2.5. Matriculats a assignatures TIC
Matriculats

Curs 1999-2000

Curs 2000-2001

Curs 2001-2002

25.549

27.594

29.039

5,2%

219.222

222.174

224.446

1,0%

11,7%

12,4%

12,9%

Matriculats en TIC
Total matriculats
% TIC / total

Increment

Nota: totes les dades presentades es van actualitzar el desembre de 2002.
Font: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Dels 32.204 alumnes que es van titular en els diferents àmbits de l’ensenyament universitari
durant el curs 2000-2001, 2.879 eren de carreres relacionades amb les TIC. Això representa un 8,9% del total (taula 2.6).
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Taula 2.6. Evolució dels titulats en TIC
Titulats

Curs
1997-1998

Curs
1998-1999

Curs
1999-2000

Curs
2000-2001

Titulats en TIC

2.577

2.547

3.119

2.879

–7,7%

Total titulats

29.517

30.427

31.141

32.204

3,4%

% TIC / total

8,7%

8,4%

10,0%

8,9%

Font: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
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2.3. Estudis a Espanya

Hi ha diversos estudis que tracten la introducció i l’ús de les TIC als diferents sectors de la
nostra societat. Entre aquests estudis destaquen alguns que se centren específicament en
l’ús i el perfil dels usuaris d’Internet a Espanya, les seves exigències i els usos, cada cop
més específics i especialitzats, de les variades possibilitats que ofereix la Xarxa.

L’estudi Uso y perfil de los usuarios de Internet en España, del maig de 2006, realitzat per
l’Observatori de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació de Red.es, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, fa una anàlisi sociodemogràfica dels usuaris d’Internet. Hi descriu les diferents activitats que aquests usuaris realitzen a través de la Xarxa.

Es va considerar una mostra representativa de 3.066 llars i 7.045 individus, de la península,
de les Balears i de les illes Canàries. L’univers al qual fa referència aquesta mostra es compon de 15.197.000 llars i 39.125.000 individus a partir de 10 anys d’edat.

L’informe tracta diferents indicadors de l’ús d’Internet. En aquest treball s’han seleccionat
els que poden tenir relació amb l’estudi (vegeu la figura 2.3) i mostra quines activitats es
duen a terme a través d’Internet, segons el nivell d’estudis de l’internauta.
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Figura 2.3. Activitats relacionades amb el nivell d’estudis que es realitzen a través
d’Internet segons el nivell d’estudis

Font: Obervatori de les Telecomunicacions de Red.es

Les activitats més realitzades per part de tots els usuaris són la cerca per Internet, la utilització del correu electrònic i la consulta de notícies. Els usuaris de nivell universitari mitjà i
superior destaquen considerablement en la realització de les tres activitats: en més d’un
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80% pel que fa a la cerca i utilització del correu electrònic i en gairebé un 65% en la consulta
de notícies.

La utilització d’Internet com a eina de suport per a l’estudi és majoritàriament usada pels
usuaris sense estudis (51,8%); en aquest ús els usuaris amb nivell universitari mitjà i superior se situen gairebé en el 40%. En canvi, els usuaris que declaren dur a terme cursos on
line són majoritàriament els de nivell universitari mitjà i superior (13%-15,4%); en aquest cas
els usuaris sense estudis només obtenen un 6,9%.

Per a contrastar aquestes dades, l’informe aporta informació sobre diferents usos d’Internet
en relació amb la formació, respecte al grup d’usuaris i respecte al lloc d’accés.

En primer lloc (vegeu la figura 2.4), tenint en compte el grup d’usuaris, s’analitzen tres activitats relacionades amb la formació: ajuda per a l’estudi, cursos de formació on line i videoconferència.

Figura 2.4. Activitats relacionades amb la formació que es realitzen a través d’Internet

Font: Observatori de les Telecomunicacions de Red.es

L’activitat d’ajuda per a l’estudi és la que té més pes dins les analitzades en l’apartat de formació per a tots els grups d’usuaris. Els grups d’usuaris que més utilitzen Internet per a
aquesta finalitat són els anomenats internautes progressius (39,9%), seguits dels qualificats
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com a intensius estables (39%). L’estudi defineix els següents grups d’usuaris segons el
seu ús d’Internet: intensius estables (és el grup amb un percentatge més elevat d’usuaris,
concentrats en totes les activitats considerades), estables (són els usuaris regulars d’Internet, no destaquen ni per nombre d’usuaris ni per nombre d’activitats), progressius (grup que
ha experimentat el creixement més important d’internautes en cadascuna de les activitats
considerades) i regressius (grup que presenta falta d’estímul per a continuar utilitzant Internet de manera estable, ja que es caracteritzen per ser els que redueixen la seva freqüència
d’accés, així com la intensitat d’ús de les activitats).

Els usuaris que més utilitzen Internet per a seguir cursos de formació on line són els anomenats intensius estables (15,3%), el grup on hi ha un nombre més elevat d’usuaris i representats en totes les activitats considerades.

Pel que fa a les activitats de formació, tenint en compte el lloc des del qual s’hi accedeix,
s’observa que el percentatge d’usuaris que utilitzen la Xarxa ho fan majoritàriament com a
ajuda per a l’estudi (vegeu la figura 2.5).

Figura 2.5. Activitats relacionades amb la formació segons el lloc d’accés a Internet

Font: Observatori de les Telecomunicacions de Red.es

El 56,6% dels usuaris que utilitzen la Xarxa per a aquesta finalitat ho fan des dels propis
centres d’estudi, seguit d’un 49% des de les biblioteques. El gràfic mostra que el 41% dels
usuaris que utilitza Internet com a eina de suport per a l’estudi ho fa des de casa i tan sols
el 33,4% d’aquests usuaris ho fa des del lloc de treball.
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Una altra de les activitats relacionades amb la formació, realitzada a través d’Internet pels
usuaris, analitzada en aquest estudi, són els cursos de formació on line. S’observa que la
majoria d’usuaris que utilitzen Internet per a dur a terme aquest tipus de formació ho fan des
del lloc de treball (15,5%), un 13,3% des de les biblioteques i un 12,2% ho fan des de casa.

La darrera activitat analitzada és la videoconferència en relació amb la formació.

S’observa que l’ús d’Internet per a aquesta activitat és generalment molt baix. Hi destaca
l’ús que se’n fa des dels centres d’estudi, que representa tan sols el 7,1%.

L’estudi treballa el creuament de les dades obtingudes sobre les activitats realitzades a través d’Internet i els grups d’usuaris de manera gràfica per a fer una anàlisi de correspondències (figura 2.6).

Figura 2.6. Mapa de dispersió sobre les activitats realitzades a Internet segons els
usuaris

Font: Observatori de les Telecomunicacions de Red.es

S’observa que el mapa de dispersió agrupa i situa de manera molt diferenciada els usuaris en dues grans zones: una que agrupa les activitats de tipus més funcional, les associades amb activitats del dia a dia dels usuaris (consulta de comptes bancaris,
compres...); dins d’aquest grup d’activitats trobem la formació on line. Els grups d’usuaris que se situen més propers a aquestes activitats de tipus funcional són els que tenen
més coneixement d’Internet.
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D’altra banda, i a l’altre costat del mapa, s’hi troben les activitats de baixada d’informació i
les relacionades amb la comunicació. El grup d’usuaris més propers a aquest tipus d’activitats són els nous usuaris d’Internet.

L’estudi conclou que els usuaris d’Internet espanyols cada cop fan un us més específic i especialitzat de la Xarxa. Si anteriorment els usuaris d’Internet acostumaven a centrar les seves activitats en les d’oci, les dades de l’any 2006 mostren que aquest ús ha evolucionat i
es dóna més importància a les activitats funcionals, és a dir, a les que formen part del dia a
dia dels internautes.

Un altre dels estudis realitzats a Espanya relacionat amb l’objecte d’estudi és el projecte “Estrategias. Estrategias de introducción y uso de las TIC en el sistema universitario español:
análisis de decisiones tomadas por equipos de gobierno universitarios referentes a las TIC”.

Aquest estudi, publicat l’any 2004 i impulsat per la Càtedra Unesco d’e-learning de la UOC,
analitza l’impacte dels processos d’introducció i ús de les TIC en els serveis acadèmics i en
la docència a través dels resultats objectius de les decisions preses pels equips de govern
de les universitats espanyoles.

Les universitats participants van ser set:

•

Universitat d’Alacant

•

Universitat d’Oviedo

•

Universitat Rey Juan Carlos

•

Universitat Pablo Olavide

•

Universitat de Santiago de Compostel·la

•

Universitat de Girona

•

Universitat Oberta de Catalunya

Cadascuna d’aquestes universitats va comptar amb la col·laboració de diferents membres
de l’equip de govern, vicerectors, gerents i directius de serveis o àrees, i alguns professors.

L’estudi se centra en tres àmbits: infraestructura tecnològica, canvis organitzatius (serveis
acadèmics i biblioteques) i innovació docent.

Com a principal conclusió l’estudi apuntava el repte que afrontaven les universitats, associat
als canvis que comportava la mateixa societat de la informació i del coneixement.
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En l’informe s’apunten altres factors externs destacats que servien de vector de canvi de les
institucions universitàries:

• L’espai europeu d’educació superior suposava en aquell moment una clara oportunitat de
canvi per a les institucions universitàries. El canvi s’associava als processos d’ensenyament aprenentatge basats en competències, el programa ECTS (Exchange Credit Transfer System)...

• El II pla de qualitat del sistema universitari espanyol suposava la introducció a la universitat de
processos, criteris i indicadors associats amb la qualitat dels serveis que dóna la universitat.

• La demanda dels mateixos estudiants, que cada vegada més exigeixen uns processos
d’ensenyament-aprenentatge més flexibles i personalitzats, així com uns serveis administratius i de gestió de qualitat.

• Les noves demandes d’ofertes formatives per part d’una gran part de la població, que ja
està posant de manifest la necessitat de formar-se al llarg de tota la vida.

• L’aparició de competència en l’oferta formativa, sobretot de postgrau, on els estudiants ja
no estan garantits.

Davant aquesta conjuntura externa, la universitat s’enfrontava al repte de posicionar-se i
ocupar el lloc preponderant que té reservat com “la” institució de la societat del coneixement. La majoria de les universitats participants en el projecte han definit o estan definint
plans estratègics per a donar resposta a aquest repte.

En aquest sentit, la majoria d’aquests plans incorporen les TIC com un element específic o
com un eix transversal. En el moment en què es va fer l’estudi, s’apuntaven problemes en
la definició i elaboració d’aquests plans estratègics per diverses causes: d’una banda, les
inèrcies pròpies de la institució; de l’altra, la falta d’una clara política de comunicació i de
participació, i finalment l’escassa experiència que existeix a l’hora d’aplicar aquest tipus
d’instruments en les institucions educatives públiques i/o privades.

A més de la dificultat per a definir aquests plans estratègics també s’identifica la dificultat
d’implementació, seguiment i avaluació de la política estratègica definida, a causa dels mateixos factors que en dificulten la definició.
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Una vegada incorporades les TIC d’una manera o d’una altra en els plans estratègics, els
equips de govern de les institucions participants en el projecte es troben amb unes estructures rígides i burocràtiques que no faciliten ni la introducció ni l’ús de les TIC en cap dels
àmbits d’estudi definits. Com a resposta a aquesta barrera inicial s’observa que s’han generat noves àrees de treball dins de l’estructura existent, que permeten el treball en equip
tant del professorat com del personal d’administració i serveis.

Aquestes estructures de nova creació han estat sota la dependència directa d’algun vicerectorat o de gerència, la qual cosa ha afectat el caràcter de les accions empreses. S’observa que en moltes ocasions les fundacions de les universitats han servit de font de
recursos i plataforma per a oferir els serveis de la universitat a la comunitat no universitària.

En aquest sentit, es remarca la necessitat de mantenir dins de la pròpia institució el valor
afegit que aporten aquestes noves estructures, perquè les innovacions que es produeixin
no estiguin allunyades del nucli de la institució.

L’estudi conclou que la introducció i ús de les TIC ha facilitat la transversalitat entre els diferents centres, departaments, facultats i serveis centrals de la institució, i ha trencat el que
abans eren compartiments estancs o illes de poder.

Les adaptacions de les estructures existents han facilitat la introducció d’elements de direcció i gestió basats en criteris d’eficiència i eficàcia, i han ajudat a definir processos, criteris
i indicadors que, al servei de la direcció, fan més governable la institució.

Un aspecte important que apunta l’estudi és la necessitat d’establir un nucli directiu cohesionat i molt motivat amb el projecte. Davant aquest procés de canvi que suposen les TIC,
les principals resistències i també oportunitats es troben en les persones més que en la mateixa institució. El personal d’administració i serveis (PAS) viu en un primer moment les TIC
com una amenaça al seu lloc de treball i a la seva manera de fer les tasques quotidianes.
Aquest canvi, a més, és percebut com un augment de la càrrega de treball sense previsió
d’incentius addicionals.

En el professorat també es troben grans resistències al canvi, ja que la introducció de les TIC
suposa en ocasions un augment de la càrrega de treball relacionada tant amb la docència
com amb els processos de suport necessaris en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Finalment, els estudiants són els més receptius a aquestes iniciatives, que majoritàriament
són percebudes com a serveis de valor afegit a la seva presència en el campus universitari.
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Davant aquest cúmul de resistències, i en una primera fase, s’ofereixen cursos de formació
a tots els agents implicats en els canvis i, de vegades, una atenció personalitzada per a solucionar tot tipus d’incidències relacionades amb les TIC.

Com a conseqüència de la introducció de les TIC es fa necessària la introducció de nous
perfils professionals, que són percebuts com a oportunitats de promoció interna, sobretot
dins del col·lectiu PAS.

Dins del col·lectiu de professorat, a més a més de la formació, les iniciatives que han estat
percebudes com a incentiu són les relacionades amb el reconeixement de la seva labor docent innovadora dins de la institució, ja sigui a través de l’assignació de recursos o de suports als seus projectes o mitjançant el reconeixement públic a través d’accions de
divulgació.

L’estudi destaca que, davant les dificultats de flexibilitzar les remuneracions o els incentius
directes, s’han ideat i utilitzat altres recursos per a aconseguir involucrar el màxim nombre
possible d’agents, partint sempre des d’un nucli inicial molt involucrat i convençut.

Un altre dels elements estratègics potenciat per la introducció i ús de les TIC a les universitats és el relacionat amb les aliances. En primer lloc, ha calgut buscar i establir aliances
internes dins de la institució: entre el PAS i el professorat, que han de treballar conjuntament
en la majoria dels projectes impulsats, i entre les diferents estructures existents a la universitat (centres, facultats, departaments, vicerectorats i gerència).

En aquest sentit, les TIC es constitueixen com un vector de canvi transversal que ajuda a
definir la cadena de valor en tota la institució i que afecta tots els agents, per la qual cosa
es fan necessàries aquest tipus d’aliances per a poder portar a terme amb èxit qualsevol
tipus de projectes.

En segon lloc, hi destaquen les aliances externes amb empreses, amb altres institucions
universitàries i amb les institucions públiques amb capacitat de finançament. La necessitat
de recursos financers, de centrar-se en les activitats que aporten valor a la institució, d’aprofitar-se de les economies d’escala i d’assignar recursos són les principals raons per a acordar les aliances amb tercers.

Les conclusions de l’estudi apunten tots aquests canvis com l’inici d’un canvi cultural que
ha de servir per a convertir la universitat en una institució de prestació de servei públic orientada a processos i a resultats que reverteixin en els usuaris, amb una vocació de servei
a tota la comunitat universitària en un sentit ampli.
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La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) ha publicat dos estudis
en relació amb les tecnologies de la informació i la comunicació en el sistema universitari
espanyol.

El primer informe realitzat per la CRUE es publica l’any 2004, i aporta per primera vegada
informació detallada de la situació de les TIC en el sistema universitari espanyol.

L’estudi es va realitzar sobre una mostra de 71 universitats espanyoles (48 de públiques i
23 de privades).

En aquell primer informe la CRUE posa de manifest la necessitat que els responsables de la
gestió de les universitats prenguin consciència de la importància de les TIC a la universitat.
Apunten aquesta com una necessitat imperiosa per a fer que la universitat compleixi la seva
funció de manera eficient sense quedar-se enrere respecte de les universitats europees.

Amb les dades recollides l’any 2004 la CRUE adverteix del risc que suposaria per a les universitats espanyoles el retard en la incorporació de les TIC. L’informe mostra que les universitats americanes, australianes o britàniques tenien molt camí guanyat en aquest sentit,
i posaven en perill un mercat de formació virtual de parla hispànica, que aparentment hauria
de tenir-hi avantatges a la universitat espanyola.

El primer pas per a poder implementar les TIC havia de ser el coneixement de la situació
real a les universitats, per la qual cosa la CRUE apunta la necessitat de crear i desenvolupar
uns indicadors d’ús i implementació de les TIC que permetin mesures i comparacions homogènies, que donin lloc a la presa de decisions estratègiques.

Les dades recollides per la CRUE l’any 2004 mostren que l’actitud de les universitats espanyoles davant la introducció de les TIC és compromesa, però més aviat reactiva que pro activa, i més improvisada que planificada, la qual cosa no afavoreix la correcta implementació,
que hauria de partir de la planificació estratègica per a desembocar en un plànol tàctic.

La figura 2.7 mostra que l’any 2004 únicament un 12% de les universitats manifestava haver
desenvolupat un pla estratègic específic en TIC. Només un 15% manifestava estar treballant en un pla estratègic, i la gran majoria, el 64%, encara no havien desenvolupat un pla
estratègic en aquesta àrea ni tenien previst fer-lo.
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Figura 2.7. Universitats amb plans estratègics específics en l’àrea TIC

Font: CRUE

L’estudi posa especial èmfasi en un aspecte clau de l’aplicació de les TIC: les inversions.
La CRUE aposta per projectes en cooperació institucional per a fer front a la gran inversió
que suposa la introducció de les tecnologies en la institució universitària.
En la mateixa línia, i amb l’objectiu d’universalitzar l’accés de les tecnologies a tots els alumnes, l’informe apunta la necessitat de cooperació i treball col·laboratiu entre universitat i Administració. En aquells moments, els ordinadors, les connexions, el programari, etc. eren
elements als quals no podien accedir tots els alumnes.
Figura 2.8. Distribució d’ordinadors a les aules d’informàtica segons el nombre
d’alumnes de grau

Font: CRUE
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Partint de les conclusions de l’estudi del 2004, la CRUE publica l’any 2006 un nou informe:
Les TIC en el sistema universitari espanyol (2006): una anàlisi estratègica. L’informe, que
compleix una necessitat detectada en l’informe de 2004, presenta un catàleg detallat d’objectius i indicadors TIC del sistema universitari espanyol (2006).

L’objectiu manifest del nou informe de la CRUE és establir un model global d’anàlisi i planificació TIC a les universitats espanyoles, que permeti realitzar una planificació conjunta de
les TIC a les universitats.

L’estudi s’ha realitzat sobre una mostra de 52 universitats (44 de públiques i 8 de privades),
la qual cosa constitueix un 71,2% de les universitats i un 89,4% dels estudiants del sistema
universitari espanyol.

L’anàlisi estratègica que aporta la CRUE en aquest informe es presenta en sis capítols que
exposen la situació mitjana del sistema universitari espanyol segons els indicadors establerts per cada un dels eixos estratègics definits en el procés d’anàlisi i planificació dut a
terme pel Grup TIC de la CRUE:

Els eixos estratègics són:

•

Eix estratègic 1: ensenyament-aprenentatge

•

Eix estratègic 2: investigació

•

Eix estratègic 3: processos de gestió universitària

•

Eix estratègic 4: gestió d’informació a la institució

•

Eix estratègic 5: formació i cultura TIC

•

Eix estratègic 6: organització de les TIC

Pel que fa als resultats obtinguts en l’eix estratègic 1 (ensenyament-aprenentatge), les dades mostren que a les universitats espanyoles hi ha 18,10 alumnes per ordinador a les aules de docència reglada, i un projector per cada dues aules. El 54% de les aules tenen wifi,
mentre que el 17% tenen accés a Internet. El 37% dels professors utilitza alguna plataforma
d’ensenyament virtual com a suport a la docència presencial. El 96% de les universitats disposen d’aquest tipus de plataformes de suport a la docència presencial.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

61

Estudis sobre l’ús d’Internet i les universitats

Taula 2.7. Indicadors de l’eix estratègic 1 (ensenyament-aprenentatge) segons la
grandària de les universitats en nombre d’alumnes i del total del sistema universitari
espanyol

Font: CRUE
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Els resultats del segon eix estratègic (investigació) expliquen que el 48% del personal docent investigador utilitza eines institucionals de treball col·laboratiu. El 31% del pressupost de la biblioteca es destina als recursos electrònics. Les universitats disposen anualment d’un 82,52%
d’ample de banda, la qual cosa provoca que en els períodes lectius de treball s’origini un 2% de
saturació mitjana. Un 91,1% de les universitats disposen d’una aplicació centralitzada de gestió
de la informació relativa als projectes o grups de recerca. Un 48,8% de les universitats tenen una
aplicació web que facilita la inserció de continguts, publicació i inscripció als congressos científics.
Taula 2.8. Indicadors de l’eix estratègic 2 (investigació) segons la grandària de les
universitats en nombre d’alumnes i del total del sistema universitari espanyol
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Font: CRUE

Els resultats del tercer eix estratègic (processos de gestió universitària) mostren que el percentatge de processos de gestió universitària que disposen d’una aplicació informàtica específica és del 60%. El 75% dels usuaris té accés i utilitza habitualment les webs
restringides. El 100% del personal d’administració i serveis disposa d’un ordinador i adreça
de correu electrònic. El 40% de les tecnologies pròpies de l’administració electrònica considerades en l’estudi (pagaments, signatura digital, flux documental...), del catàleg de serveis web personalitzats, les universitats espanyoles han arribat a automatitzar-ne fins a un
65%. Les qualificacions i l’automatriculació estan implantades en un 100%.
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Taula 2.9. Indicadors de l’eix estratègic 3 (processos de gestió universitària) segons
la grandària de les universitats en nombre d’alumnes i del total del sistema
universitari espanyol

Font: CRUE

Les dades recollides per l’informe expliquen la gestió d’informació en la institució, l’eix estratègic 4. El 22% de les universitats disposen d’una aplicació workflow documental, mentre
que un 33% disposa d’una aplicació d’arxiu documental. Pràcticament el 60% de les universitats tenen un datawarehouse.

Les universitats tenen integrats un 54% dels possibles processos de gestió. La mitjana de
visites anuals a la pàgina web de la universitat per membre de la comunitat universitària és
de 1.883, la dels missatges SMS és de 2,5 i la dels correus electrònics de 602. El 97% dels
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alumnes disposa de correu electrònic. Si es fa una anàlisi de les mesures de seguretat per
a la informació, la funció de còpies de seguretat és utilitzada pel 82% de les universitats. En
canvi, els plans de contingència davant desastres o imprevistos només per un 19%.

Taula 2.10. Indicadors de l’eix estratègic 4 (gestió de la informació) segons la
grandària de les universitats en nombre d’alumnes i del total del sistema universitari
espanyol
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Font: CRUE

Pel que fa a l’anàlisi de l’eix estratègic 5 (formació i cultura TIC), l’estudi arriba a la conclusió
que el nivell de cursos de formació en competències TIC realitzats per a la formació del personal universitari suposa el 38% del total de cursos de formació realitzats. El 15% del personal docent investigador i el 30% del PAS han rebut cursos de formació en competències
TIC al llarg dels dotze darrers mesos. Hi ha poca informació sobre el grau de formació TIC
dels alumnes. La dotació per cada treballador TIC per a la seva formació especialitzada és
de 310 euros, i 53 euros per a la formació en altres continguts. Un 8% dels convenis de
col·laboració de la universitat es basa en l’intercanvi d’experiències tecnològiques.

Pel que fa al programari, el 9% dels ordinadors tenen instal·lat un sistema operatiu de lliure
distribució.
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Taula 2.11. Indicadors de l’eix estratègic 5 (formació i cultura TIC) segons la grandària
de les universitats en nombre d’alumnes i del total del sistema universitari espanyol

Font: CRUE
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Finalment l’informe aporta informació sobre un darrer eix, l’organització de les TIC. En
aquest sentit cada tècnic dóna servei a 12 PAS, 23 PDI i uns 300 alumnes. El pressupost
mitjà de TIC puja a 201 euros per alumne, 2.542 per PDI i 5.025 per PAS. El 17% de les
universitats no tenen un pla estratègic en l’àrea TIC i el 32% reconeixen que l’estan desenvolupant. El 25% de les institucions no disposa d’un pla de renovació.

Taula 2.12. Indicadors de l’eix estratègic 6 (organització de les TIC) segons la
grandària de les universitats en nombre d’alumnes i del total del sistema universitari
espanyol
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2.4. Estudis a Europa

Un dels estudis que hem seleccionat a escala europea és l’ICT@Europe.edu, ICT Information and Communication Technology in European Education Systems, realitzat per l’Eurydice, l’any 2001.

Com s’indica en la introducció d’aquest estudi, la majoria de països europeus han constatat
que la incorporació de les TIC als seus sistemes educatius és un objectiu crucial.

Aquest interès i les accions dutes a terme desemboquen en moltes preguntes: D’acord amb
quines estratègies es posaran en pràctica aquestes polítiques? Quin paper es donarà a les
TIC i quines repercussions tindrà en tot el sistema educatiu en conjunt i en tots els seus
components? Sota quines circumstàncies les TIC contribuiran a un canvi profund, o al contrari, només contribuiran a una modernització del sistema educatiu?

Per a poder analitzar aquestes qüestions en relació amb les polítiques educatives implementades arreu d’Europa, Eurydice decideix tirar endavant una investigació sobre com les
TIC s’han introduït en els sistemes educatius de 30 països d’Europa.

L’estudi cobreix polítiques públiques d’incorporació de les TIC a l’educació, tant a escoles
com a l’educació superior, així com a la formació inicial i continuada del professorat. L’estudi
proveeix d’un sumari dels principals temes a debat sobre la incorporació de les TIC als sistemes educatius, juntament amb un recull de diversos tipus d’iniciatives dutes a terme en
aquests 30 països.

Els 30 països participants són:

•

Bèlgica, Dinamarca, Alemanya, Grècia, Espanya, França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg,
Holanda, Àustria, Portugal, Finlàndia, Suècia i el Regne Unit

•

Islàndia, Liechtenstein i Noruega

•

Bulgària, la República Txeca, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Polònia, Romania, Eslovènia, Eslovàquia i Xipre

Igualment, esmentem els resultats de l’estudi, ja que són rellevants per a aquest treball:

Els aspectes que més s’han destacat, relacionats amb les polítiques d’introducció de les
TIC als sistemes educatius, són (en ordre descendent):
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Millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge amb l’objectiu de realçar la qualitat
de l’educació i els nivells de domini de l’ús de les TIC (comunitat francesa de Bèlgica,
Espanya, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Holanda, Finlàndia, Suècia, el Regne Unit, Noruega, Bulgària, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia i Romania).

•

Proveir tothom d’accés a les TIC (comunitat francesa de Bèlgica, Alemanya, Irlanda,
Luxemburg, Holanda, Finlàndia, Suècia, el Regne Unit, Noruega, Lituània, Hongria,
Malta i Eslovènia).

•

Facilitar el desenvolupament de l’educació al llarg de la vida (comunitat francesa de
Bèlgica, comunitat flamenca de Bèlgica, Àustria, Finlàndia, Suècia, el Regne Unit,
Liechtenstein, Noruega, Estònia, Xipre i Lituània).

•

Contribuir al desenvolupament de la societat de la informació en la forma més completa
possible (Portugal, el Regne Unit, Bulgària, República Txeca, Estònia, Polònia i Romania).

•

Conduir les persones a desenvolupar actituds creatives, responsables i crítiques entorn
a les TIC i facilitar que se sentin part de la societat de la informació (Alemanya, Grècia,
Espanya, França, Itàlia, Luxemburg i Noruega).

•

Suport econòmic i desenvolupament i competitivitat (Alemanya, Grècia, Suècia, el Regne Unit, Noruega i Estònia).

•

Augmentar la integració del mercat de treball de la gent jove (la comunitat francesa de
Bèlgica, Alemanya, Suècia, el Regne Unit, Escòcia i Liechtenstein).

L’anàlisi de polítiques nacionals revela quatre àrees principals al voltant de les quals l’acció
per a assolir els objectius de l’estudi es concentri en:

1. accions per a millorar facilitats i equipaments (maquinari i programari),
2. iniciatives per a la formació del professorat,
3. iniciatives de suport específiques i
4. inclusió de les TIC en els programes formatius.

L’estudi detalla cadascuna d’aquestes àrees en detall i defineix quines són les posicions
que cadascun dels països tenen respecte d’aquestes quatre àrees.

Hem escollit la primera de les àrees com a exemple de l’estudi (accions per a millorar facilitats i equipaments). S’hi observa que hi hauria tres grans grups de països, segons l’esforç
que dediquen a aquest aspecte:
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En un primer grup de països, els esforços per a procurar que les facilitats i els equipaments millorin se centren principalment en la millora de les xarxes per a transmetre continguts i serveis educatius. En aquest grup hi hauria Holanda, Finlàndia, Suècia, Islàndia
i Noruega, així com Alemanya, França, Irlanda i el Regne Unit.

•

Un segon grup de països, a més de treballar també en el desenvolupament d’aquest tipus de xarxa, es concentren més a proveir els centres educatius d’ordinadors, programaris apropiats i connexions a Internet. Bèlgica, Itàlia, Luxemburg, Àustria i Portugal
estan involucrats en aquest tipus d’iniciativa dins el projecte European Schoolnet, mentre que Dinamarca, Alemanya, Espanya, Grècia, Liechtenstein i Malta desenvolupen la
seva pròpia xarxa nacional. La provisió de facilitats bàsiques no ha adquirit un nivell
avançat a la República Txeca, Letònia, Hongria, Romania, Eslovènia i Eslovàquia.

•

En un tercer grup trobem Bulgària, Estònia, Xipre, Lituània i Polònia, que es concentren
essencialment en la provisió de facilitats bàsiques, com els ordinadors o Internet.

De cadascun dels països o àrees participants, s’ha fet una anàlisi centrada en quatre àmbits:

•

Objectius i estratègies

•

Compartir responsabilitats

•

Partners públics/privats

•

Millors iniciatives dutes a terme

D’aquests quatre àmbits, ens hem centrat en el primer (objectius i estratègies), i dins
d’aquest gran grup hem focalitzat l’atenció en els objectius que tenen a veure amb el nostre
objecte d’estudi.

S’han seleccionat els resultats de les anàlisis dels països que tenien més informació pel que
fa a educació universitària, ja que la majoria se centren en educació primària i secundària.

Objectius generals
•

Considerar l’adquisició i el desenvolupament del coneixement, pel que fa a TIC, com un
nou procés d’aprenentatge al llarg de la vida (comunitat flamenca).

•

Millorar la coordinació entre la recerca i l’educació en TIC (Dinamarca).

•

Promoure que els ciutadans s’involucrin en la societat de la informació i el coneixement,
a partir d’un conjunt de programes de formació, específics i generals, entorn a les TIC
(Espanya).
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Assegurar que el desenvolupament de les TIC en educació contribueix a la modernització de la societat (França).

•

Modernitzar el tercer nivell universitari i proveir de formació i de suport el personal universitari (Irlanda).

•

Promoure la col·laboració de millors pràctiques en relació amb les TIC en el sector educatiu (Irlanda).

•

Proveir de suport econòmic el sector universitari per a projectes pilot dins l’àrea de les
TIC (Irlanda).

•

Animar a la realització de projectes de recerca interinstitucionals i donar-hi suport
(Irlanda).

•

Promoure el coneixement de l’ús de les TIC a les universitats, a partir de proveir els estudiants, professorat i personal de gestió d’accés a Internet, correu electrònic, ordinadors i programes de formació on line (Irlanda).

•

Encoratjar els estudiants a adquirir un bagatge important en l’ús de les TIC i utilitzar-lo
en el món professional (Itàlia).

•

Formar el professorat en l’ús de les TIC aplicades al seu lloc de treball (Itàlia).

•

Posar fi a la divisió digital (digital divide) entre iniciats i no iniciats al món de les TIC en
educació. Assegurar que els professors, de tots els nivells, tenen un bon nivell de coneixement i d’ús de les TIC (Luxemburg).

•

Establir una infraestructura adequada per a l’educació on line, especialment per a la formació continuada (Luxemburg).

•

Intensificar la cooperació internacional en l’àmbit de l’educació i les TIC (Holanda).

•

Promoure la implementació efectiva, duradora i sistemàtica de les TIC a les àrees d’educació, ciència i cultura (Àustria).

•

Introduir l’aprenentatge virtual a les acadèmies, universitats i educació d’adults, així com
a la formació de professorat i a la societat en general (Àustria).

•

Introduir l’ús de les TIC a la societat en general (Portugal).

•

Permetre que tothom, en relació amb el principi d’igualtat d’oportunitats, pugui adquirir
el coneixement i les habilitats necessàries per a l’ús de les TIC, i poder estudiar i desenvolupar les seves habilitats intel·lectuals (Finlàndia).

•

Encoratjar el desenvolupament d’una societat de la informació real, basada en el coneixement interactiu (Finlàndia).

•

Responsabilitzar les mateixes universitats en l’ús de les TIC a l’educació superior (Suècia).
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Transformar l’educació, a través de les noves tecnologies, amb la finalitat que tothom
pugui adquirir els coneixements i les habilitats que es necessiten a l’època de la informació (Regne Unit).

•

Les TIC a l’educació han de servir per al desenvolupament de l’interès en l’educació continuada i la curiositat intel·lectual, així com per a promoure les habilitats d’aprenentatge
dels individus (Liechtenstein).

•

Consolidar els espais virtuals d’aprenentatge (Xipre).

•

Crear vincles més propers entre educació i recerca, mobilitzant el sector de recerca,
educació universitària i fent que les institucions d’educació superior promoguin les TIC
com una part integral de l’educació (Lituània).

Segons el resultat d’aquest estudi, Irlanda és un dels països que més referència fa al sector
universitari. Els programes, les iniciatives i els objectius que s’han destacat són coordinats
per l’autoritat d’educació superior del país. Les universitats són convidades a participar-hi i
a presentar propostes per programes en tres àrees diferents:

•

Desenvolupament del professorat.

•

Desenvolupament d’eines de gestió per al personal de gestió.

•

Actualització de coneixement i habilitats en l’àmbit tecnològic, científic i organitzacional.

Pel que fa a la primera d’aquestes categories, les universitats irlandeses van presentar,
l’any 2001, nombrosos programes de rellevància en el context de l’aprenentatge virtual (taula 2.13). En aquesta taula trobem la llista de tots els programes que es van presentar.
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Taula 2.13. Programes desenvolupats per Irlanda en el context de l’aprenentatge virtual

Font: Eurydice, 2001

Holanda també presta especial atenció a l’ús de les TIC en el sistema universitari. Un dels seus
principals objectius és assegurar que les condicions que es presenten a les universitats siguin les
adequades perquè aquestes puguin determinar les línies que cal seguir quant a l’ús de les TIC.

Les mesures que destaquen, per a l’adopció i la implementació de les seves iniciatives, són:
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•

Augmentar la disponibilitat de materials en suport digital.

•

Augmentar el nivell d’expertesa del professorat en l’ús i promoció d’ús de les TIC.

•

Millorar la xarxa d’educació superior “Surfnet”, part del projecte “GigaPort”.

•

Establir una universitat digital, a partir de 12 institucions universitàries.

S’observa l’increment que hi va haver fins al moment de l’estudi i el que es preveia durant
els anys següents, quant a inversió en l’ús de les TIC en educació a Holanda, en el sector
universitari. (Taula 2.14.)

Taula 2.14. Inversió en l’ús de les TIC a la universitat. Holanda

Font: Eurydice. 2001

El següent estudi seleccionat ha estat realitzat en l’àmbit dels programes Sòcrates, MINERVA Action of the Directorate General for Education and Culture of the European Commission, titulat Survey report: Students’ perceptions of the use of ICT in university learning and
teaching i publicat l’any 2001.

Aquest treball descriu una àmplia visió de l’ús de les TIC en el sistema universitari, definit
com a utilització de sistemes audiovisuals, programes informàtics, ordinadors i Internet, a
la universitat, tant pel que fa a aprenentatge com a ensenyament. L’estudi ha estat realitzat
des de la perspectiva i la percepció dels estudiants universitaris.
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Dos mil estudiants –aproximadament– de diferents universitats d’Europa han participat en
aquest estudi.

Per a l’estudi quantitatiu, es van repartir qüestionaris als estudiants dels anys intermedis
d’estudis universitaris, de les diferents universitats que participaven en el projecte SPOT+.

La distribució dels qüestionaris es va dur a terme de dues formes, o bé durant les mateixes
hores de classe, o bé en format electrònic (on line survey) per a accedir als estudiants a
dins i a fora del campus presencial.

Es van obtenir un total de 1.998 qüestionaris vàlids. En la taula 2.9 es pot observar la distribució dels estudiants que van respondre el qüestionari, dividits en les diferents universitats participants. La categoria “altres” inclou un petit nombre d’estudiants participants
d’universitats que no corresponen al projecte SPOT+, com per exemple la Free University
de Brussel·les (VUB) o bé la Universitat de Copenhaguen.

Figura 2.9. Nombre de qüestionaris recollits a les diferents universitats

Font: MINERVA

Una mica més de la meitat dels estudiants tenien entre 21 i 25 anys, mentre que el 30%
tenien entre 16 i 20 anys.

Els àmbits d’estudi dels estudiants que van respondre el qüestionari es van agrupar en quatre grans àrees: el 50% dels estudiants corresponien a l’àrea d’Humanitats, el 38% a Ciències Socials, el 35% a Ciències i Tecnologia, i el 10% a àmbits clínics.
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Un 52% dels universitaris eren noies i un 48%, nois.

S’han analitzat les habilitats, experiències i actituds dels estudiants, davant les TIC, en quatre aspectes diferents:

•

Habilitats en l’aplicació de les TIC

•

Experiència amb l’aprenentatge virtual

•

Percepcions de l’ús de les TIC enfront de l’ús de les metodologies tradicionals

•

Oportunitats que sorgeixen de l’ús de les TIC

Habilitats en l’aplicació de les TIC

En general, els estudiants han admès tenir bones habilitats en les diferents aplicacions, tal
com mostra la figura 2.10. Els estudiants han respost tenir millors habilitats amb el correu
electrònic i el processador de textos: més del 80% dels estudiants han admès utilitzar-lo
sense ajut. En un percentatge inferior han respost tenir habilitat per a utilitzar bases de dades bibliogràfiques.

Figura 2.10. Habilitats declarades pels alumnes

Font: MINERVA

D’altra banda, es van percebre petites variacions entre els estudiants de diferents universitats pel que fa a habilitats en l’ús del correu electrònic o del Word, en canvi hi ha variacions
més considerables pel que fa a l’ús de presentacions o bé de bases de dades bibliogràfi-
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ques. Els estudiants que reporten tenir les habilitats més altes són els de la Universitat de
Groningen (taula 2.15).

Taula 2.15. Comparació d’habilitats en l’ús de les TIC entre alumnes de diferents
universitats

Font: MINERVA

Experiència amb l’aprenentatge virtual

Els estudiants de les diferents universitats van manifestar tenir més experiència en suport
acadèmic, seguit dels fòrums de discussió i de l’ús de pàgines web amb interacció.

Per contra, els estudiants tenen menys experiències en entorns virtuals d’aprenentatge
i encara menys amb les videoconferències. El 80% dels estudiants afirmen que mai no
s’han vist involucrats en una videoconferència, encara que el 96% n’ha sentit a parlar
(figura 2.11).

Figura 2.11. Experiència dels alumnes en mètodes d’aprenentatge virtual

Font: MINERVA
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Un percentatge important d’estudiants de la majoria d’universitats no han sentit a parlar dels
espais d’aprenentatge virtuals, tot i que la pregunta esmentava els noms d’alguns dels coneguts espais virtuals. La Universitat de Groningen ha afirmat utilitzar el Blackboard arreu
de la universitat. Els estudiants de la Universitat de Budapest, en canvi, manifesten haver
tingut experiències amb eines interactives i no en espais virtuals d’aprenentatge. El fet que
provinguin d’una universitat tècnica probablement explica aquest resultat (taula 2.16).

Taula 2.16. Comparació d’experiències d’e-learning amb alumnes de diverses
universitats

Font: MINERVA

La segona part del qüestionari utilitzat en aquest estudi aporta informació sobre la visió dels
estudiants pel que fa al valor de les TIC i el seu rol actual i potencial en l’educació.

Aquesta part del qüestionari, que es compon de 24 preguntes, està mesurada en una escala de quatre parts (totalment d’acord, gairebé d’acord, gairebé en desacord, totalment en
desacord). A més a més, s’hi va incloure una cinquena categoria (no ho sé).

Les 24 preguntes podrien estar organitzades en dos grups:

•

La percepció positiva dels diferents avantatges que les TIC poden oferir a l’educació.

•

L’actitud positiva respecte a l’aprenentatge a partir de metodologies tradicionals i actitud
negativa respecte a l’aprenentatge a través de les TIC.

En la figura 2.12 podem observar que els estudiants universitaris que van participar en
aquest estudi demostren una visió molt positiva dels diferents avantatges de les TIC en
l’educació. En canvi, si observem el segon ítem avaluat, podem observar que es va valorar
amb un 2,69 sobre 4 la visió positiva de les metodologies tradicionals d’aprenentatge enfront de l’aprenentatge utilitzant les TIC.
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Figura 2.12. Percepció dels estudiants respecte als avantatges de les TIC en educació. Actitud respecte a l’aprenentatge virtual i els sistemes tradicionals

Font: MINERVA

Igualment, en la figura 2.13, es pot observar que els estudiants donen importància a totes
les oportunitats que ofereixen les TIC.

Figura 2.13. Percepció dels estudiants de les oportunitats que ofereixen les TIC

Font: MINERVA
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2.5. Estudis als Estats Units

L’estudi realitzat per la USC Annenberg School, de la Universitat de South California, anomenat Surveying the Digital Future: A Longitudinal International Study of the Individual and
Social Effects of PC/Internet Technology, ens servirà per a veure l’estat de la qüestió als
Estats Units.

Aquest estudi ha estat realitzat des de l’any 2000 fins a l’actualitat per un equip de recerca
del Center for the Digital Future, el qual ha estat observant l’impacte dels ordinadors i d’Internet en la societat. Principalment, l’estudi analitza aquest impacte a la societat dels Estats
Units, però s’està treballant en la incorporació de les dades de països d’Amèrica del Sud,
Europa, Àsia i Austràlia. Aleshores, malgrat que aquest estudi no se centra en la població
dels estudiants universitaris, l’hem triat pel seu rigor metodològic i la profunditat de coneixement que ens aporta en els seus resultats, així com per la seva gran vàlua en la comparació entre els canvis succeïts a la societat nord-americana a conseqüència de les noves
tecnologies entre el 2000 i el 2007.

De moment, s’han presentat els estudis següents:

Taula 2.17. Relació dels estudis realitzats fins al moment i els anys d’obtenció de les
dades
Estudi

Resultats dels anys

“Year 1”

2000

“Year 2”

2001

“Year 3”

2002 i 2003

“Year 4”

2004

“Year 5”

2005

“Year 6”

2006 i 2007

Font: elaboració pròpia

En els resultats de l’estudi de 2007 d’una mostra de 2000 individus repartits geogràficament
per tots els Estats Units, amb 100 indicadors principals, apareix que tres quartes parts dels
ciutadans d’aquest país són usuaris d’Internet (77,6%), els quals a partir dels 12 anys ja comencen a ser-ho.
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En l’estudi de 2007 s’observa per primera vegada des del primer estudi de l’any 2000 que
el percentatge de dones nord-americanes usuàries d’Internet ha augmentat respecte de la
dels homes.

El 68,1% dels nord-americans utilitzen Internet des de casa seva, la qual cosa representa
un increment substantiu respecte al primer any de l’estudi, l’any 2000, en què només eren
el 46,9%. Per primera vegada en aquest estudi, l’any passat, l’ús d’Internet per connexió
telefònica mitjançant mòdem als Estats Units es va reduir a un 45,6%, i enguany ha tornat
a baixar al 37%. En canvi, l’ús de la connexió per mitjà de banda ampla ha augmentat a un
50%, mentre que l’any 2005 l’utilitzaven un 48,3%. L’estudi ha observat diferències significatives en el comportament entre els usuaris d’Internet que utilitzen la banda ampla i els
que utilitzen la connexió per mòdem. Els usuaris de banda ampla estan més temps connectats a Internet participant en diferent tipus d’activitats, com el correu electrònic, els xats, l’oci
en general, la informació de feina o l’estudi, la cerca d’informació d’interès personal o transaccions bancàries, que els que utilitzen el mòdem.

El 35,5% dels usuaris opinen que el temps que dediquen a mirar la televisió ha disminuït
des que van començar a usar Internet, percentatge que ha augmentat respecte als resultats
del 2002. En els resultats de l’estudi de 2006-2007, s’observa un augment de les compres
per Internet, amb un 51,1%, el percentatge més alt d’usuaris que han comprat utilitzant
aquest mitjà de tots els anys.

El darrer estudi presenta que el 89,8% dels usuaris d’Internet utilitzen el correu electrònic,
el mateix percentatge que l’any 2005. Atès que el 77,6% dels nord-americans són usuaris
d’Internet, significa que el 69,7% dels ciutadans dels Estats Units utilitzen el correu electrònic per comunicar-se.

A partir dels estudis dels diferents anys, les activitats més practicades durant les hores de
connexió setmanals en l’ús d’Internet pels usuaris són la comunicació per correu electrònic,
la missatgeria instantània, la navegació per webs, la lectura de les notícies, els hobbies i la
cerca d’informació d’entreteniment.
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Figura 2.14. Les deu primeres activitats practicades l’any 2003 pels usuaris d’Internet

Font: elaboració pròpia

Els usuaris que utilitzen Internet a la feina per temes professionals va augmentant any
rere any en els resultats de cada estudi. Els usuaris responen que utilitzen Internet activament per feina unes 7,8 hores de mitjana per setmana, dades que són superiors a les
5,6 hores de mitjana de l’any 2005, i més de tres hores més a la setmana que el 2001.
D’altra banda, un grup petit però cada vegada més gran d’usuaris d’Internet responen que
no poden visitar webs per motius personals mentre són a la feina; en els resultats dels
anys 2006 i 2007 s’observa un 15% dels usuaris, fet que suposa un augment del 4,3%
respecte al 2005. En canvi, el 85% dels usuaris poden utilitzar Internet a la feina per raons
que no són professionals.
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Figura 2.15. Mitjana d’hores setmanals de connexió a Internet a la feina

Font: elaboració pròpia

L’estudi observa que cada any hi ha un percentatge superior d’usuaris que consideren que
l’ús d’Internet a la feina fa augmentar la seva productivitat; en els resultats de 2006 i 2007,
el 69,7% dels usuaris comparteix aquesta afirmació.

Figura 2.16. Opinions sobre l’augment de la productivitat laboral a partir de la connexió d’Internet a la feina

Font: elaboració pròpia
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Les hores de connexió a Internet entre l’any 2000 i l’actualitat no ha parat de créixer. Els
resultats dels anys 2006 i 2007 mostren que els usuaris es van connectar una mitjana de
8,9 hores a la setmana, la qual cosa representa una hora més que l’any 2005. Així mateix,
s’observa que com més expert és l’usuari en l’ús d’Internet, més temps passa connectat.
En els resultats de l’any 2004 els usuaris molt experts en l’ús d’Internet, és a dir, amb 7 o
més anys d’experiència, estaven connectats 8,6 hores de mitjana a la setmana, mentre que
els usuaris iniciats, amb menys d’un any d’experiència, hi estaven 4,3 hores.
El 27,2% dels que no són usuaris d’Internet, però que ho havien estat prèviament, continuen
manifestant una gran diversitat d’opinions pels motius que els ha portat a no utilitzar més
aquest mitjà, en canvi, les actituds han canviat significativament. En les dades de 2006 i
2007 menys individus responen que han deixat d’utilitzar Internet perquè no tenen un ordinador adequat, fet que ja es va poder observar en els resultats de l’any 2005. D’aquests
individus, només el 46,3% considera que tornarà a utilitzar Internet.
Així mateix, del 22,4% dels individus que actualment no utilitzen Internet, el 40,1% respon
que segurament l’any vinent es connectaran a Internet, menys que l’any 2005, en què van
respondre així el 41,6%.
En el primer estudi de l’any 2000, només el 14,4% dels usuaris d’Internet considerava que les
seves habilitats en aquest mitjà eren excel·lents. Sobre el mateix ítem, tres anys més tard ja eren
més del doble d’individus que consideraven que les seves habilitats eren excel·lents.
Figura 2.17. Comparació dels nivells d’habilitat en l’ús d’Internet durant quatre anys

Font: elaboració pròpia
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Mentre que la major part dels usuaris manifesten tenir habilitats en l’ús d’Internet, el 47,3%
dels que no són usuaris creuen que els seus coneixements en noves tecnologies són obsolets. Així mateix, una part dels nous usuaris d’Internet (24,5%), és a dir, els que tenen menys
d’un any d’experiència, i una part dels usuaris experts (8,8%), els que fa 7 o més anys que
s’hi connecten consideren que els seus coneixements en noves tecnologies està desfasat.

L’estudi de 2007 corrobora els resultats dels estudis anteriors, els quals confirmen que Internet és un recurs important com a font d’informació i entreteniment per a la major part dels
usuaris, el qual està reemplaçant la televisió. El 65,8% dels individus de 17 anys o més opina que Internet és un recurs molt important per a accedir a la informació, la qual cosa significa un augment del 56,3% respecte de les respostes de l’any 2005.

El 55,2% dels usuaris d’Internet consideren que és una font d’informació en la qual bona
part de la informació és acurada i fiable. Ha augmentat des de l’any 2005, en què compartien aquesta opinió el 48,8%, però continua per sota del 58% de l’any 2001, en què aquest
percentatge va ser el més alt de l’estudi.

En els resultats de 2005 i 2003, els usuaris d’Internet afirmen que la informació que ofereixen els mitjans de comunicació consolidats i la que apareix a les webs institucionals és fiable i acurada. El 77,1% dels usuaris d’Internet consideren que la informació que ofereixen
els mitjans de comunicació consolidats és la més fiable i acurada, lleugerament inferior al
percentatge (78,5%) del 2005, que va ser el més alt. La credibilitat en les webs institucionals
és considerada pel 74,8% dels usuaris d’Internet.

L’estudi ha observat durant sis anys la mateixa preocupació sobre la importància que els usuaris atorguen a la privacitat de la seva informació quan compren per Internet. Des dels primers
quatre anys, aquesta preocupació va disminuir, el 2005 va augmentar i va tornar a decréixer
en les darreres dades. Entre el 88 i 94% dels individus de 16 anys o més manifesten aquesta
preocupació cada any. De tota manera, els individus amb una preocupació extrema per la privacitat de les seves dades personals ha disminuït d’un percentatge del 65,8%, en les enquestes de fa cinc anys, al 46,5% de les de 2006 i 2007. Així mateix, els individus que es
manifesten extremament preocupats són un 53,1%, el percentatge més baix de tots els anys.

El 2003, l’estudi va observar que l’opinió que les tecnologies de la informació i comunicació
fan que el món sigui un lloc millor va disminuir. De totes maneres, s’observa que quan disminueix el percentatge d’individus que opinen que les noves tecnologies no han fet que el
món millori, augmenta el percentatge dels que pensen que ni el millora ni l’empitjora. Cada
any els usuaris d’Internet tenen una opinió més positiva sobre els beneficis que comporten
les noves tecnologies al món, respecte dels que no en són usuaris.
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2.6. Estudis a Àsia i al Pacífic
Com a únic estudi per a aquesta àrea, hem seleccionat el Meta-survey on the Use of Technologies in Education in Asia and the Pacific, de l’oficina Regional d’Educació, de l’Àsia-Pacífic, UNESCO, Bangkok, publicat el 2003.
Aquest estudi està basat en l’anàlisi de la promoció de l’ús efectiu de les TIC a l’educació, a la
zona de l’Àsia i el Pacífic i és part del projecte regional sobre l’ús de les TIC a l’educació, coordinat
per l’oficina regional de la UNESCO, Àsia i Pacífic i finançat per “Japanese Funds-in-Trust”.
L’estudi mostra una fotografia de l’estat actual de l’ús de les TIC a l’educació, a Àsia i al Pacífic.
S’havien fet anàlisis anteriorment, però mai amb la profunditat ni amb el focus específic de l’educació, descrivint i analitzant l’ús de les TIC tant en espais formals com no formals. La UNESCO,
per a aquest estudi, utilitza una definició ben àmplia del terme TIC per a poder incloure-hi una
gamma general de tecnologies, com la ràdio, la televisió, l’ús d’ordinadors i Internet.
L’estudi se centra en l’educació primària, secundària i professional, en gairebé tots els països, però en alguns dels casos es tracta també l’educació universitària.
Figura 2.18. Països participants en l’estudi

Font: Meta-survey on the Use of Technologies in Education in Asia and the Pacific
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Als recercaries que van participar en aquest estudi se’ls va demanar que analitzessin i fessin un esquema de les iniciatives de l’àmbit de les TIC a l’educació, especialment dirigides
a grups amb desavantatges socials, nenes i dones, a cada país de l’Àsia i de la zona del
Pacífic.

En l’estudi es fa atenció a un grup d’aspectes concrets, entre els quals es troben els següents:

•

Polítiques nacionals, estratègies i programes

•

Nivells d’accés i d’ús de les TIC a l’educació

•

Exemples d’iniciatives significatives

•

Formació en TIC implementada sistemàticament

De l’anàlisi dels 44 països participants, hem seleccionat els que han fet referència a l’ús de
les TIC a la universitat o bé alguna de les iniciatives exposades, quan fan referència directa
a la universitat.

Iran

Tot i no haver-hi una estratègia nacional clara pel que fa a la promoció de l’ús de les TIC,
moltes entitats governamentals són responsables del desenvolupament de polítiques i estratègies en aquest sentit.

Una d’aquestes entitats és l’Agència Nacional ICT, liderada pel president de l’Iran en aquell
moment, H. E. Khatami. L’Agència té la responsabilitat de les iniciatives de projectes relacionats amb l’ús de les TIC al país. NICTA és responsable de dissenyar i dirigir el Pla d’informació i comunicació tecnològica (TAKFA). L’estructura i els sectors d’actuació de
l’agència (NICTA) estan il·lustrats en la figura 2.19.
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Figura 2.19. Estructura i àrees d’interès de la NICTA

Font: Meta-survey on the Use of Technologies in Education in Asia and the Pacific

El programa TAKFA és, en aquest punt, la iniciativa més important pel que fa a la promoció
de l’ús de les TIC a l’Iran. Té per objectius, entre altres, els punts següents:

•

Crear una infraestructura per al desenvolupament de la informació i les comunicacions
a l’Iran.

•

Compilar i aplicar un sistema comprensiu de comunicacions i informació.

•

Desenvolupar llocs de treball productius.

•

Promoure el desenvolupament de les habilitats en l’ús de les TIC, tant a escala personal
com institucional.

Per a poder complir aquests objectius, s’han de dur a terme un nombre important de plans
concrets:

•

Promoció de l’aplicació de les TIC a l’educació general

•

Expansió de l’ús de les TIC a l’educació universitària

•

Expansió de l’ús de les TIC i la seva aplicació al camp de la salut

•

Expansió de l’ús de les TIC a l’economia i el comerç

•

Promoció de l’ús de les TIC al món cultural i del coneixement
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El Comitè Electrònic d’Educació de la TAKFA és el responsable d’expandir l’ús de les TIC
a l’educació, a partir de liderar el progrés de projectes i seminaris per a desenvolupar l’expertesa de les TIC, identificant models educatius apropiats i establint una base de dades
digital d’educació.

La Xina

Alguns dels objectius a llarg termini del sistema educatiu xinès a assolir l’any 2010 són:

•

L’ús de les TIC a l’educació serà popular a la majoria del sistema educatiu.

•

El nivell general de desenvolupament d’infraestructures tecnològiques i d’aplicació de
les TIC a l’educació arribarà al cim del nivell dels països desenvolupats.

•

Pel que fa a universitats, i al 85% dels centres d’educació vocacional i centres de primària i secundària, el nivell de desenvolupament d’infraestructures tecnològiques i aplicació de les TIC arribarà al nivell dels països desenvolupats.

Per a assolir aquests objectius, el Govern xinès ha desenvolupat polítiques i plans d’actuació com els següents:

•

Realçar la construcció de la xarxa del campus de la universitat, particularment a la part
occidental de la Xina, així com desenvolupar una plataforma virtual per a donar suport a
la iniciativa de dur a terme l’e-biblioteca, un sistema de gerència d’informació i un sistema d’educació a distància virtual.

•

Millorar la informatització de l’administració educativa, construint plataformes virtuals per
als funcionaris, els recursos i la informació pública.

•

Facilitar l’intercanvi de recursos educatius per al professorat, amb l’objectiu de millorar
la qualitat de l’educació desenvolupant una plataforma compartida de recursos educatius.

•

Engegar la investigació sobre xarxes de segona generació i conduir els assajos en ciutats centrals seleccionades.

•

Desenvolupar estàndards de qualitat per a la informatització de l’educació i utilitzar-los
per a desenvolupar els sistemes d’avaluació.

Una de les millors i més importants iniciatives dutes a terme pel Govern xinès ha estat el
projecte de construcció de la xarxa d’ordinadors per al campus occidental de la universitat.
El Govern nacional va invertir 108 milions de dòlars per a donar suport a 152 universitats
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occidentals per a establir les xarxes virtuals del campus i per a tenir accés a la xarxa d’educació i d’investigació de la Xina (CERNET).

El projecte va millorar la infraestructura de les àrees rurals de la Xina, que poden ser útils
per a altres nivells i sectors en el futur.
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3.1. Perfil de l’estudiant i del professorat universitari a Catalunya

El sistema universitari català té els orígens al segle XIII i en l’actualitat està integrat per les
dotze universitats representades al Consell Interuniversitari de Catalunya i que són reconegudes pel Parlament de Catalunya. D’aquestes es consideren públiques la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Girona
(UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), que és l’única de caràcter virtual. D’altra banda, formen part del sistema
universitari privat la Universitat Ramon Llull (URL), la Universitat de Vic (UV), la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC) i la Universitat Abat Oliba CEU.

Figura 3.1. Les universitats del sistema universitari català

Font: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia

Per tant, com es mostra en la figura 3.2, es pot considerar que aproximadament el 67% del
sistema universitari català és públic. Això no vol dir, però, que el 67% dels alumnes que estudiïn a Catalunya ho facin en universitats públiques. De fet, són molt més, però com que
no totes les universitats faciliten informació sobre els seus estudiants al Comissionat per a
Universitats i Recerca (CUR), no en sabem la xifra exacta.
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Figura 3.2. Les universitats públiques i privades dins el sistema universitari català

Font: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia

3.1.1. Els estudiants de la comunitat universitària catalana

En aquest informe s’estudia en profunditat el sistema públic universitari català que, com ja
s’ha comentat, consta de set universitats de característiques molt diverses. Totes les dades
d’aquest apartat han estat facilitades pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
de la Generalitat de Catalunya i fan referència a les matrícules del curs 2004-2005 per la
falta de disponibilitat de les característiques referides als estudiants del curs 2005-2006,
que són els que s’han analitzat amb més profunditat. Les dades de la UOC han estat facilitades per la mateixa universitat, ja que la Generalitat no disposava d’informació sobre ella.
Per tant, la figura mostra la distribució dels estudiants que es van matricular el curs 20042005 a les universitats públiques catalanes.

D’una banda, trobem una universitat molt gran, la UB, que absorbeix prop del 30% dels
alumnes que es matriculen en alguna de les universitats públiques catalanes.

De l’altra, podríem situar dues universitats mitjanetes, la UAB i la UPC, que juntament amb
la UOC, única universitat no presencial del sistema, recullen prop d’un 19%, més d’un 16%,
i poc més d’un 12% dels matriculats, respectivament.
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Finalment, trobem universitats molt més petites, com la URV, la UdG, la UPF i la UdL, que absorbeixen la resta de les matrícules. Observem que cap d’elles arriba al 7% de matriculats.

Figura 3.3. Els estudiants de la comunitat universitària catalana

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

a) Característiques dels estudiants catalans

En aquest apartat s’han analitzat el gènere i l’edat dels estudiants a Catalunya.

Les figures 3.4 i 3.5 mostren les distribucions, a nivell general i per universitats, del gènere
i de l’edat dels alumnes de les universitats públiques catalanes, respectivament.

Analitzant el gènere de forma agregada, veiem que un 54% dels estudiants són dones i un
46%, homes. No obstant això, quan s’estudia aquesta característica a nivell particular d’universitat aquesta proporció oscil·la entre pràcticament un 36% i poc més d’un 46% d’homes.

S’ha de mencionar, però, que l’escenari descrit en el paràgraf anterior es pot constatar en
totes les universitats estudiades, excepte a la UOC i a la UPC. A la UOC trobem quasi els
mateixos homes que dones i a la UPC només un de cada quatre estudiants és una dona.

D’altra banda, també veiem que les universitats amb més presència de dones són la UB, la
UAB, la UPF i la URV.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

98

De l’univers a la mostra

Figura 3.4. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana:
gènere

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

Figura 3.5. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana:
edat

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia
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Si analitzem els estudiants per franges d’edat, les diferències són encara més notables. En
general, els nostres estudiants estan entre els 21 i 30 anys. No obstant això, destaquem dos
petits matisos:

Primer, a la UOC els estudiants són més grans que a la resta d’universitats estudiades. De
fet, més de la meitat tenen entre 31 i 45 anys, quan els estudiants d’aquesta franja no representen ni el 10% en qualsevol altra universitat del sistema.

Segon, la UPF es caracteritza per tenir un alumnat més jove que la resta d’universitats estudiades. Les proporcions dels joves menors de 21 anys és molt propera a la que té entre
21 i 30 anys.

D’altra banda, quan estudiem aquestes dues característiques a la vegada les conclusions
són encara més interessants. En les taules 3.1 i 3.2 mostrem les distribucions per franges
d’edat de les dones i dels homes, respectivament.

Taula 3.1. Les dones estudiants de la comunitat universitària catalana per franges
d’edat
Universitat

% < 21 anys

% entre 21 i 30
anys

% entre 31 i 45
anys

% > 45 anys

UAB

37,09%

58,39%

3,91%

0,61%

UB

29,73%

61,21%

7,50%

1,56%

UdG

32,36%

61,80%

4,92%

0,92%

UdL

28,28%

65,44%

5,64%

0,64%

UOC

0,22%

42,23%

49,13%

8,42%

UPC

36,41%

60,63%

2,76%

0,20%

UPF

49,40%

48,02%

2,26%

0,32%

URV

33,88%

60,86%

4,61%

0,66%

Total

29,49%

57,58%

10,96%

1,91%

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

Fent una comparació entre els homes i les dones, tant a nivell agregat del sistema, com per
universitats s’observa que hi ha més dones menors de 21 anys que no pas homes. Això
també es compleix en la UPC, on la presència de les dones és molt més petita que en la
resta d’universitats.
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Per tant, podríem dir que, en general, no tan sols hi ha més dones que homes matriculades
a les universitats, sinó que aquestes també són més joves.

Taula 3.2. Els homes estudiants de la comunitat universitària catalana per franges
d’edat
Universitat

% < 21 anys

% entre 21
i 30 anys

% entre 31
i 45 anys

% > 45 anys

UAB

28,51%

64,20%

6,55%

0,74%

UB

22,82%

64,83%

10,40%

1,95%

UdG

25,23%

67,10%

6,89%

0,78%

UdL

21,04%

68,61%

9,21%

1,14%

UOC

0,16%

34,19%

56,16%

9,49%

UPC

30,37%

64,55%

4,74%

0,33%

UPF

41,85%

55,29%

2,51%

0,34%

URV

23,24%

67,98%

8,10%

0,68%

Total

23,11%

60,11%

14,50%

2,23%

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

b) Estudis que cursen els estudiants catalans

En els paràgrafs posteriors s’analitza l’àrea a la qual pertanyen els estudis que cursen els
estudiants a Catalunya. Aquestes àrees són les marcades pel Ministeri d’Educació i Ciència
i són: ciències, ciències de la salut, ciències socials, humanitats i tècnica.

A escala global del sistema, s’observa que prop de la meitat estudia un ensenyament integrat dins les ciències socials. De fet, això és normal, ja que aquesta àrea recull llicenciatures
tan populars com Dret, Administració i Direcció d’Empreses, i Economia, entre altres.

D’altra banda, més d’una quarta part es concentra en algun ensenyament tècnic que inclou
totes les enginyeries (Industrial, Informàtica...) i Arquitectura.

L’altra quarta part restant estudia, en bona part, humanitats i, en menor proporció, ciències
i ciències de la salut. En grans trets, dins d’humanitats estarien totes les filologies, geografies i històries; dins de ciències les físiques, químiques i matemàtiques, i, finalment, dins les
ciències de la salut totes les medicines i infermeries. En la figura 3.6 mostrem aquesta distribució a nivell general del sistema universitari.
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Figura 3.6. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana: àrea

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

Quan agrupem aquestes àrees en dues, ciències i lletres, les diferències entre les diferents
universitats són molt més clares. En aquest sentit, s’entén com a ciències les àrees de ciències, ciències de la salut i tècnica. Per tant, les lletres inclourien únicament les àrees de
ciències socials i humanitats. Com a conseqüència, en general hi ha una concentració d’estudiants més gran dins l’àrea de lletres que no pas en la de ciències.

Per universitats, observem que la UPC és una universitat que únicament imparteix ensenyaments tècnics. Per aquest motiu tots els seus estudiants estan matriculats en carreres
de ciències.

En canvi, la UPF, la UOC i fins i tot la UB són universitats que ofereixen ensenyaments més
de lletres, en què més de quatre de cada cinc estudiants per les dues primeres i més de tres
de cada quatre per la UB són estudiants d’algun ensenyament de lletres.

A tall de resum, en aquest apartat hem vist que els estudiants a Catalunya són dones entre
21 i 30 anys i que estan matriculades en carreres de lletres, en concret, moltes d’elles ho
estan en algun ensenyament inclòs dins les ciències socials.
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Figura 3.7. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana:
grup d’àrea

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

3.1.2. Els professors de la comunitat universitària catalana

En aquest epígraf s’analitzen les característiques de l’altre agent del sistema universitari públic català. En aquest cas, les dades fan referència als professors adscrits el curs 20052006 a alguna de les universitats objecte d’estudi.

Anteriorment havíem vist que la universitat pública amb més estudiants era la UB; per tant,
és normal que també sigui la que té més professors. En concret d’aquesta universitat són
gairebé el 29% dels professors universitaris que imparteixen docència en alguna de les universitats analitzades.

D’altra banda, també és lògic que la UAB i la UPC absorbeixin bona part dels professors
universitaris.

No obstant això, destaca el fet que a la UOC només es trobin el 5,53% dels professors, quan
en realitat està assumint més del 12% dels estudiants matriculats.
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Figura 3.8. Els professors de la comunitat universitària catalana

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

a) Característiques dels professors universitaris catalans

De la mateixa manera que s’han analitzat els estudiants, en els propers paràgrafs s’estudien el gènere i l’edat dels professors universitaris. Les distribucions d’aquestes dues característiques sociodemogràfiques es mostren en les figures 3.9 i 3.10.

A diferència dels estudiants, els professors universitaris són majoritàriament homes. En global, dos de cada tres professors són homes. En particular, en moltes de les universitats estudiades, les dones no arriben a dos de cada cinc professors.

El cas més extrem torna a ser la UPC, on més del 80% dels professors són homes. En
aquest sentit, la UPF, però, també es diferencia bastant de la resta d’universitats, ja que dins
del seu quadre de professors les dones representen tan sols un 30%.
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Figura 3.9. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana:
gènere

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

Figura 3.10. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana:
edat

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia
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En la figura 3.10 observem que la meitat dels professors del sistema universitari català tenen menys de 45 anys i només un 20% en té més de 55.

D’altra banda, podem distingir un grup d’universitats amb professorat molt més jove que la
resta i un altre amb professorat bastant més gran. En el primer d’aquests grups trobem la
UOC, amb el 80% del seu professorat per sota dels 45 anys, i la UdG, amb gairebé un 70%.

El grup d’universitats amb professorat més gran està integrat per la UB i la UdL. La UB és
l’única universitat del sistema en què hi ha més professors entre 45 i 55 anys que no pas
menors de 45. A més, un de cada quatre professors d’aquesta universitat està per sobre
dels 55 anys. Aquesta proporció està molt per sobre de la que trobem a la resta del sistema.

Respecte a la UdL, tot i tenir una proporció similar a la resta de professors més grans de 55
anys, té unes proporcions molt similars de professors entre les altres dues franges d’edat.
En concret, aproximadament el 85% dels professors tenen com a molt 55 anys, però prop
d’un 42% està entre els 45 i 55 anys. Per tant, l’edat mitjana del professorat de la UdL se
situa bastant per sobre de la mitjana del sistema.

Taula 3.3. Els professors dones de la comunitat universitària catalana per franges d’edat
Universitat

% < 45 anys

% entre 45 i 55
anys

% > 55 anys

UAB

54,54%

27,93%

17,53%

UB

43,43%

37,37%

19,20%

UdG

73,88%

22,47%

3,65%

UdL

50,00%

40,22%

9,78%

UOC

83,14%

14,20%

2,66%

UPC

61,62%

30,71%

7,68%

UPF

66,67%

22,47%

10,86%

URV

66,12%

25,92%

7,96%

Total

56,08%

30,29%

13,49%

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

Si analitzem el gènere i l’edat de manera conjunta, ens trobem que la comunitat universitària catalana es caracteritza per tenir més professors homes en les franges d’edat més elevades i més professores a les franges més joves. Això, de fet, no sorprèn, perquè és
coherent amb les característiques generals de la població catalana i fruit de la incorporació
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de la dona dins el mercat de treball, que avui en dia s’observa d’una manera més accentuada.

A escala global, les diferències entre els homes i les dones de més de 55 anys se situen,
en quatre de les vuit universitats estudiades, en prop dels deu punts percentuals. La diferència més notable la trobem a la UPC, on, si bé el percentatge de dones de més de 55
anys no arriba al 8%, el percentatge dels homes d’aquesta mateixa franja d’edat representa
gairebé el 23% del quadre de professors homes que té la universitat.

D’altra banda, es torna a evidenciar el que s’havia comentat respecte als grups d’universitats amb professorat més jove i més gran. En concret, en les taules 3.4 i 3.5 podem veure
el cas de la UOC com a universitat amb professorat més jove tant en el cas de les dones
com en el dels homes, i el de la UB com a universitat amb professors més grans.

Taula 3.4. Els professors homes de la comunitat universitària catalana per franges d’edat
Universitat

% < 45 anys

% entre
45 i 55 anys

% > 55 anys

UAB

42,12%

35,44%

22,44%

UB

31,22%

39,48%

29,30%

UdG

62,07%

25,61%

12,32%

UdL

39,61%

42,83%

17,56%

UOC

76,67%

18,87%

4,46%

UPC

45,69%

31,37%

22,94%

UPF

52,59%

33,17%

14,24%

URV

51,97%

31,84%

16,19%

Total

44,38%

34,03%

21,46%

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

b) Àmbit on imparteixen docència els professors universitaris catalans

Recordem que, quan estudiàvem l’àrea on s’integraven els estudis on estaven matriculats
els estudiants de la comunitat universitària pública catalana, vam observar que la gran majoria estava a ciències socials. En aquest epígraf veurem la distribució dels professors, però
ara, segons l’àrea en què està adscrit el departament o els estudis en els quals imparteixen
docència, ja sigui aquesta presencial o virtual.
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En el cas dels professors veiem que, tot i que hi ha més professors adscrits a les ciències
socials, la resta d’àrees està molt més repartida que no pas en el cas dels alumnes. Això és
perquè encara que els alumnes del sistema universitari estiguin matriculats en un ensenyament que forma part d’una àrea, la docència que s’imparteix en aquell ensenyament no ha
de coincidir necessàriament al 100% amb la mateixa àrea. La raó és que per a oferir un ensenyament de qualitat és necessari demanar als estudiants que adquireixin tot un seguit
d’habilitats de la resta d’àrees que conformen tota l’oferta d’estudis universitaris.

Figura 3.11. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana: àrea

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia
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Figura 3.12. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana:
grup d’àrea

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

Tot i això, observem que més del 30% dels professors són de ciències socials, i després,
per ordre de més a menys proporció de professors, ja vindrien l’àrea tècnica, les ciències,
les ciències de la salut i, finalment, les humanitats. Cal dir, però, que, exceptuant les ciències socials, les diferències entre els percentatges de les diferents àrees són molt reduïdes.

Una altra vegada s’observen diferències molt més accentuades quan s’estudien les àrees
en dos grups, ciències (tècnica, ciències i ciències de la salut) i lletres (ciències socials i humanitats). A nivell general, hi ha més professors de ciències que no pas de lletres.

La UPC es consolida com una universitat on s’imparteixen eminentment matèries de ciències i, a l’altre extrem, trobem la UPF, com a universitat amb la majoria del professorat de
lletres.

Per a resumir una mica el perfil del professorat universitari català, diríem que hi ha més homes que dones, sobretot a la UPC i la UPF; que bona part tenen menys de 45 anys, i que
imparteixen més matèries adscrites a les ciències que no pas a les lletres.
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3.2. De la població a la mostra

En l’apartat anterior d’aquest informe s’ha analitzat com és la població objecte d’estudi; per
tant, ara cal fer una comparació d’aquesta població amb les dades resultants de l’enquesta
realitzada als alumnes i professors del sistema universitari públic català. Recordem que
l’objectiu marcat des de bon principi ha estat l’elaboració d’una mostra representativa de
l’alumnat i el personal docent i investigador (PDI) per a cada universitat objecte d’estudi,
que permeti extreure conclusions fàcilment extrapolables al sistema. Per a aconseguir-ho
ha calgut fer una sol·licitud, a través del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
de la Generalitat de Catalunya, de la col·laboració de les universitats catalanes en el projecte de recerca. Finalment, no s’ha d’oblidar que l’equip de recerca de la UOC ha optat per
realitzar una enquesta via correu electrònic per a configurar la mostra representativa
d’alumnat i PDI de cada una de les universitats a analitzar. En aquest sentit, cal tenir present
que les respostes obtingudes corresponen a persones que, en primer lloc, utilitzen Internet
de manera intensiva i que, a més a més, fan servir habitualment el correu electrònic corporatiu que faciliten les universitats públiques catalanes a tots els seus alumnes i professors.

Per a il·lustrar com s’ha anat configurant aquesta mostra, en la taula 3.5 es comparen els
percentatges existents a les universitats catalanes estudiades amb els derivats de l'enquesta realitzada en la data del seu tancament. Per a elaborar la taula esmentada, s'ha pres la
informació que tenia el Comissionat d’Universitats i Recerca (CUR) i informació complementària facilitada pel Departament d’Informació i Qualitat de la UOC. En el cas dels professors, les dades es refereixen al PDI contractat, el curs 2005-2006, i en el dels alumnes,
els matriculats el curs 2004-2005, per a totes les universitats presencials del sistema, i els
matriculats el curs 2005-2006.

La taula 3.5 constata que la composició de la mostra no es correspon del tot amb la realitat
universitària. Per tant, si bé en un principi es pretenia utilitzar com a estratègia que, en el
supòsit que hi trobéssim diferències elevades entre els percentatges calculats amb la mostra i els percentatges reals de la comunitat universitària, es corregirien els resultats finals
introduint graus d'importància dels individus en els càlculs realitzats. Així, mitjançant càlculs
ponderats s'obtindrien resultats concloents.

Segons els resultats de la taula 3.5, tant els alumnes de la UOC com els de la UdG es troben
sobrerepresentats en la mostra obtinguda i, per tant, la resta d’universitats presenten percentatges més baixos dels que en realitat haurien de tenir.
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Taula 3.5. Representativitat de la mostra: percentatge de l’alumnat i del professorat
del sistema universitari públic català
Universitat

Alumnat
% població

Professorat

% mostra

% població

% mostra

UAB

18,72%

17,38%

21,19%

22,93%

UB

29,04%

21,79%

29,32%

31,06%

UdG

5,94%

9,13%

6,69%

7,69%

UdL

4,56%

2,41%

5,11%

3,73%

UOC

13,92%

32,80%

5,84%

14,38%

UPC

16,32%

10,96%

17,18%

15,86%

UPF

4,81%

3,23%

6,08%

2,87%

URV

6,69%

2,30%

8,59%

1,48%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

Atenent les comparacions del professorat, veiem que el PDI de la UPC, la URV, la UPF i la
UdL estan subrepresentats en la mostra. Per tant, es confirmava la poca representativitat observada en la taula 1.2 del capítol primer d’aquests mateixos col·lectius, que eren els que presentaven més errors mostrals i, per això, se n’havia potenciat l’enviament de recordatoris.
Malgrat això, sempre es tenia al pensament l’esperança que quan es tanqués l'enquesta els
percentatges obtinguts amb la mostra final s'ajustessin més als observats en la població i així
evitar utilitzar pesos en els individus per a incrementar la representativitat de la mostra final.

Així doncs, una vegada comprovat que era possible que s'haguessin d'utilitzar ponderacions a nivell general, va ser necessari realitzar una petita estratificació a fi de poder veure si
els resultats obtinguts eren susceptibles de desagregació mitjançant les variables de segmentació naturals comunes (sexe i edat) i d’altres més específiques de l’entorn universitari
(àrea de coneixement a la qual és adscrit l’ensenyament que cursa l’alumne i la de les matèries que imparteixen els professors). És per aquest motiu que s’hi inclouen les taules 3.6
i 3.7, que presenten els percentatges d'algunes d'aquestes variables de segmentació per a
l'alumnat i el professorat, respectivament. Una vegada més, en el supòsit que els percentatges no coincidissin, hi havia la possibilitat de recórrer a la ponderació per a obtenir resultats fiables.
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Taula 3.6. Representativitat de la mostra de l’alumnat del sistema universitari públic
català: percentatge de les principals variables sociodemogràfiques
Mostra
Universitat

%
homes

Població

%
ciències

% < 21
anys

%
homes

%
ciències

% < 21
anys

UAB

29,88%

37,05%

32,88%

38,65%

33,63%

33,77%

UB

29,12%

35,27%

32,55%

35,80%

24,55%

27,26%

UdG

43,04%

52,31%

30,68%

45,44%

44,99%

29,12%

UdL

40,61%

58,98%

27,07%

46,11%

52,98%

24,94%

UOC

48,37%

21,31%

0,35%

49,97%

19,62%

0,19%

UPC

70,48%

97,54%

27,00%

73,13%

100,00%

31,99%

UPF

35,91%

24,80%

48,01%

39,20%

12,52%

46,44%

URV

38,35%

51,45%

28,41%

41,36%

42,63%

29,48%

Total

42,37%

41,11%

21,81%

45,98%

41,02%

26,56%

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

Taula 3.7. Representativitat de la mostra del professorat del sistema universitari
públic català: percentatge de les principals variables sociodemogràfiques
Mostra
Universitat

%
homes

%
ciències

Població
% < 45
anys

%
homes

%
ciències

% < 45
anys

UAB

49,52%

40,81%

53,23%

63,17%

46,24%

46,69%

UB

52,31%

54,50%

42,96%

58,97%

48,02%

36,23%

UdG

53,27%

46,73%

66,67%

63,41%

50,36%

66,39%

UdL

51,67%

59,17%

51,67%

62,85%

60,43%

43,47%

UOC

60,40%

19,80%

77,23%

59,41%

23,18%

79,30%

UPC

69,84%

94,90%

51,51%

80,20%

91,84%

48,84%

UPF

57,95%

21,59%

69,32%

69,83%

19,77%

56,84%

URV

52,49%

53,85%

67,42%

60,80%

40,48%

57,52%

Total

55,60%

51,38%

55,69%

64,85%

52,14%

48,49%

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

La taula 3.6 analitza les diferències entre els alumnes de la població i els de la mostra obtinguda al tancament de l’enquesta. En concret, es comparen els percentatges d'homes, els
que s'han matriculat en algun ensenyament de ciències i els percentatges dels menors de
21 anys per a cadascuna de les diferents universitats catalanes. S'observa que, en general,
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han contestat menys homes dels que en realitat estan matriculats i això ha repercutit en els
percentatges individuals de cada universitat. D'altra banda, el percentatge d'alumnes matriculats en ciències és superior en la nostra mostra del que, segons el CUR, hauria de ser en
totes les universitats estudiades, excepte a la UPC, que és lleugerament inferior.

La taula 3.7 recull una comparativa similar, però en aquest cas per al personal docent i investigador (PDI) de les universitats. En general, es detecta que existeix una important sobrerepresentació dels professors menors de 45 anys i una considerable subrepresentació
dels homes. No obstant això, el percentatge dels que imparteixen docència en assignatures
de ciències es podia considerar acceptable.

3.2.1. Seguiment de l’enquesta: la taxa de resposta i l’abandonament

Altres aspectes que cal considerar i dignes de menció són la taxa de resposta i la durada
mitjana de l’enquesta de professors i alumnes segons la universitat, que es recullen en la
taula 3.8.

En general, cal estar satisfet amb l’elevada acceptació de la nostra enquesta, ja que han
respost prop d’un 15% de l’alumnat i un 20% del professorat.

Respecte als alumnes, veiem que només dues universitats presenten taxes de resposta inferiors al 10%. La taxa més baixa correspon a la URV, on han contestat el 6,75% dels alumnes convocats. D’altra banda, com és normal, precisament les universitats on havíem
detectat una sobrerepresentació són les que tenen unes taxes de resposta més elevades.
Parlem de la UOC i de la UdG.

Per part dels professors, la UPF és la universitat amb menys respostes, amb una taxa d’un
8,60%. Una altra vegada, també s’observa que les universitats que estaven sobrerepresentades són les que tenen una afluència de respostes més gran.

La durada mitjana de l’enquesta se situa en prop dels 12,11 minuts per als alumnes i dels
13,53 minuts per als professors. Els alumnes més ràpids a contestar són els de la UB, seguits dels de la UdL, i després els de la UAB i els de la UdG. Tot i que hi havia menys preguntes en els qüestionaris de la UOC, aquests han estat els segons més lents, per darrere
dels de la UPF, que han trigat més de 13 minuts.

En canvi, els professors de la UOC, amb un qüestionari més curt també, sí que han estat
més ràpids que la resta. Després, i a diferència dels alumnes que eren els més lents, vin-
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drien els professors de la UPF. Així doncs, sembla que com més ràpids són els professors,
més lents són els alumnes. Això també passa a l’inrevés, els professors de la UB són els
que més han trigat a respondre l’enquesta.

Taula 3.8. Seguiment de l’enquesta: taxa de resposta i durada mitjana de l’enquesta
Alumnat
Universitat

Taxa de
resposta

Professorat
Durada
mitjana

Taxa de
resposta

Durada
mitjana

UAB

12,54%

12:01

21,09%

13:40

UB

10,20%

11:59

19,72%

14:41

UdG

21,73%

12:01

21,73%

13:20

UdL

9,85%

12:00

15,77%

14:05

UOC

38,28%

12:22

47,53%

12:33

UPC

12,87%

12:11

15,59%

14:25

UPF

10,43%

13:03

8,60%

12:50

URV

6,75%

12:18

13,33%

13:37

Total

14,89%

12:11

19,28%

13:53

Font: Netquest i elaboració pròpia

D’altra banda, ha estat interessant localitzar el moment en què es produeixen els abandonaments i per això s'ha analitzat una universitat a l'atzar per a estudiar l'abandonament de
l'alumnat i una altra universitat per a estudiar el del professorat.8 D’aquesta anàlisi s’ha observat que, probablement a causa del fet que es comença preguntant sobre aspectes més
personals, la majoria dels abandonaments es produeixen al principi del qüestionari tant en
el col·lectiu dels alumnes com en el dels professors. Respecte als abandonaments a la resta
de preguntes, no s'ha detectat un abandonament abusiu en cap de les parts restants que
integren els qüestionaris.

Finalment, s’han analitzat diversos aspectes en relació amb totes les persones convocades
que no han respost l’enquesta. En concret, s’ha analitzat el percentatge dels que no obren
el correu electrònic, dels que obren el correu electrònic però no fan clic a l’enllaç que porta
a l’espai web on s’havia de respondre l’enquesta, i el percentatge dels que obren el correu
electrònic, hi fan clic però no responen (taula 9).

8. Vegeu l’annex.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

114

De l’univers a la mostra

Els resultats que s’han obtingut han estat els que esperàvem. S’han detectat percentatges
més baixos en els professors que no obren el correu en comparació amb els alumnes. Aproximadament tres quartes parts dels estudiants no obren el correu corporatiu, tret de la UOC,
on, per la seva naturalesa virtual, s’inverteix aquesta proporció i l’obre el 23,41%. Una cosa
semblant passa amb els professors: en el conjunt del sistema prop de la meitat dels professors no obren el correu electrònic. En canvi, a la UOC més del 95% del quadre docent
l’obre.

Sorprèn que un 32,5% dels estudiants i un 30,82% dels professors de la UOC obri el correu
però no faci clic a l’enquesta, quan en la comunitat universitària aquestes proporcions són
del 7,77% en el cas de l’alumnat i del 33,03% en el cas del professorat.

Per tant, podem interpretar que, si bé a les universitats presencials molts estudiants no
obren el correu electrònic, quan ho fan, es mostren molt més participatius i responen l’enquesta. En canvi, a la UOC, quasi un terç dels estudiants ha obert el correu però no s’ha
plantejat emplenar l’enquesta. D’altra banda, aquesta universitat també presenta una de les
taxes més elevades d’abandonament de l’enquesta (5,81%), més de dos punts per sobre
del percentatge d’alumnes matriculats a les universitats catalanes que obren el correu electrònic, accedeixen a l’enquesta però no la responen (3,70%).

Quan ens centrem en els professors, veiem que molts d’ells no intenten accedir a l’espai
web per a respondre l’enquesta. Els percentatges, però, són bastant dispars entre les universitats analitzades. De nou, la UOC presenta una de les taxes més elevades en aquest
sentit. A més, presenta el percentatge d’abandonaments més alt de tot el sistema (16,82%),
molt més elevat que el general de la comunitat universitària (11,27%).
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Taula 3.9. Seguiment de l’enquesta: percentatge dels que no obren el correu
electrònic, percentatge dels que obren el correu electrònic però no hi fan clic i
percentatge dels que obren el correu electrònic, hi fan clic però no envien l’enquesta
Alumnat

Professorat

% no
obren el
correu
electrònic

% obren
correu
electrònic
i no hi fan
clic

% obren
correu
electrònic,
hi fan clic
i no
responen

% no
obren el
correu
electrònic

% obren
el correu
electrònic
i no hi fan
clic

% obren el
correu
electrònic,
hi fan
clic i no
responen

UAB

76,22%

8,57%

2,67%

42,76%

24,80%

11,36%

UB

85,64%

0,69%

3,47%

56,00%

12,53%

11,75%

UdG

71,61%

0,57%

6,09%

53,91%

12,89%

11,47%

UdL

86,74%

0,04%

3,37%

55,32%

17,74%

11,17%

UOC

23,41%

32,50%

5,81%

4,82%

30,82%

16,82%

UPC

78,97%

4,56%

3,60%

43,73%

29,08%

11,61%

UPF

81,09%

6,61%

1,87%

66,08%

18,57%

6,74%

URV

78,09%

11,92%

3,24%

43,12%

34,44%

9,11%

Total

73,64%

7,77%

3,70%

47,54%

21,91%

11,27%

Universitat

Font: Netquest i elaboració pròpia

3.2.2. El mostreig i l’establiment de quotes

Al principi d’aquest epígraf hem vist que les respostes que nosaltres havíem obtingut no
s’ajustaven del tot amb la realitat de la comunitat universitària catalana. També hem comentat que s’havia previst la possibilitat d’utilitzar pesos per a compensar aquest desajustament. No obstant això, finalment s’ha deixat de banda aquesta proposta i s’ha apostat per
l’establiment de quotes per a fer que la nostra mostra fos representativa de la població objecte d’estudi.

De fet, quan s’obté una mostra que no respecta les proporcions observades en la població,
la literatura proposa dues solucions alternatives: la ponderació i l’establiment de quotes. En
la primera, s’utilitza un pes per a ponderar els diferents individus que integren la mostra. En
la segona solució, que és la que finalment s’ha aplicat per a desenvolupar aquest informe,
consisteix a intentar respectar les proporcions poblacionals al màxim. Per tant, hem permès
variacions del 2,5% per sobre o per sota del percentatge real observat per a cadascuna de
les universitats estudiades. D’aquesta manera, s’han calculat unes quotes per a cada universitat que han esdevingut les mostres finals. És a dir, s’ha anat modificant el nombre d’entrevistats que havien de configurar cada grup. Cada variació que es feia en el nombre
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d’integrants d’un grup afectava la resta, ja que es veien modificades totes les proporcions
de totes les universitats dins la mostra.

3.2.3. L’obtenció de la mostra i el seu nivell de precisió

Un cop establertes les quotes es va aplicar com a criteri de composició de la mostra l’eliminació de manera aleatòria dels excedents de quota. Així, per a cada grup s’ha generat una
variable aleatòria, que ens ha permès extreure els individus sobrants i obtenir així la mostra
final. En la taula 3.10 es presenten les quotes o mides mostrals i els seus nivells de precisió
corresponents per a cadascuna de les universitats catalanes i per als dos agents del sistema estudiats, alumnes i professors.

En global, els nivells de precisió d’aquest estudi són molt satisfactoris, ja que se situen en
l’1,95% en la mostra de professors i el 0,66% en la dels alumnes. De fet, en aquest estudi
estem considerant les respostes que han donat al qüestionari proposat l’11,43% dels estudiants i el 14,77% dels professors del sistema universitari públic català.

Per universitats, els errors mostrals pugen una mica, però encara així es poden considerar
adequats, ja que estan per sota del 3,5% en totes les universitats en el cas dels alumnes, i
en el dels professors només trobem una universitat, la UdL, amb un nivell de precisió proper
a l’11%, la resta se situen per sota del 10%.

Taula 3.10. Mida mostral i nivell de precisió en les diferents universitats públiques
catalanes
Alumnat
Universitat

Mida mostral

Professorat

Nivell
de precisió

Mida mostral

Nivell
de precisió

UAB

3.756

1,50%

470

4,16%

UB

6.127

1,17%

672

3,47%

UdG

1.252

2,59%

138

7,73%

UdL

724

3,47%

75

10,74%

UOC

2.625

1,80%

95

9,48%

UPC

3.076

1,67%

390

4,56%

UPF

855

3,17%

88

9,92%

URV

1.137

2,76%

221

5,98%

Total

19.552

0,66%

2.149

1,95%

Font: elaboració pròpia
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Figura 3.13. Comparació del percentatge de les universitats de la nostra mostra amb
les del sistema universitari català

Font: CUR, UOC i elaboració pròpia

D’acord amb el que s’ha explicat abans, la importància de respectar les proporcions poblacionals per a poder obtenir una mostra representativa de l’univers estudiat queda plasmada
en la figura 3.13. S’hi observa que les diferències entre les dues primeres barres de cada
universitat que fan referència als professors són molt petites. El mateix passa en les dues
darreres barres, que mostren les proporcions dels alumnes per a la població i per a la mostra.

En aquest context, únicament cal mencionar que, si bé quant a la població la cinquena
universitat amb més matriculats és la URV i la sisena la UdG, en la nostra mostra aquestes posicions es veuen intercanviades. En el cas dels professors passa una cosa semblant amb les proporcions que representen la UPF i la UOC en tot el quadre de professors
universitaris.
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3.3. Perfil de l’estudiant i del professorat universitari en la nostra mostra

En tot l’apartat precedent s’ha explicat el procediment que hem utilitzat per a obtenir una
mostra representativa de la població que s’ha estudiat en el primer apartat d’aquest capítol.
Ara, el que es fa en aquest apartat és contrastar la informació que tenim sobre les universitats en la nostra mostra amb la que havíem vist del CUR i de la UOC, per confirmar que
és molt semblant. Addicionalment, també es tracten altres aspectes dels alumnes i dels professors universitaris que ens ha proporcionat l’enquesta.

3.3.1. Els estudiants de la nostra mostra

En la figura 3.13 ja vam veure que les diferències entre les proporcions mostrals i poblacionals eren prou petites per a donar com a representativa la mostra obtinguda.

En aquest context, únicament vam destacar el canvi de posicions entre la URV i la UdG respecte al percentatge de matriculats. Per tant, tal com passava a la població, en la figura 14
observem que la UB és la universitat amb més matriculats i després hi trobem un segon
grup, integrat per la UAB, la UPC i la UOC. Aquestes quatre universitats absorbeixen el 80%
dels estudiants matriculats. El 20% restant queda repartit en universitats més petites i especialitzades: la UdG, la URV, la UPF i la UdL.

D’altra banda, també observem que prop del 87% dels estudiants estan matriculats en alguna universitat presencial, dels quals aproximadament el 16% pertanyen a la UPC, l’única
universitat tècnica del sistema.9

9. Vegeu figures 1 i 2 de l’annex.
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Figura 3.14. Els estudiants de la comunitat universitària catalana (mostra)

Font: elaboració pròpia

a) Característiques dels nostres estudiants

En aquest apartat s’estudien el gènere i l’edat de les universitats públiques catalanes. A escala global s’observa que quasi el 60% són dones (figura 15). Aquesta proporció, tot i ser
una mica més elevada, es correspon amb la que s’havia constatat en la població.

La distribució del gènere per universitats s’inclou en la taula 11. Com en totes les taules de
contingència d’aquest informe, s’hi indiquen els percentatges respecte a tota la mostra, la
mida mostral i els resultats del contrast khi quadrat que ens permet analitzar la significativitat estadística de la taula de contingència. Els percentatges per fileres o columnes no s’han
inclòs per no tenir taules massa denses. No obstant això, aquests es poden calcular a partir
de la mida mostral i dels percentatges mostrats en totes les taules.

En la mateixa línia observada a escala poblacional, prop de tres de cada quatre matriculats
a la UAB i a la UB són dones. En canvi, aquesta ràtio s’inverteix a la UPC, on més del 70%
dels alumnes són homes. En la nostra mostra també es pot apreciar que a la UOC les proporcions d’homes i dones són molt similars. Quan aïllem les universitats tècnica i virtual del
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sistema, el percentatge de dones a les universitats presencials no tècniques s’incrementa
fins al 67%.10

Figura 3.15. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): gènere

Font: elaboració pròpia

10. Vegeu les taules 1 i 2 de l’annex.
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Taula 3.11. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): Universitat per gènere. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i
probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

L’edat dels estudiants catalans a nivell global del sistema es reflecteix en les figures 3.16 i
3.17, que es presenten a continuació. La figura 3.16 mostra l’edat declarada per a cada entrevistat, mentre que la figura 3.17 mostra la mateixa informació agrupada en cinc categories, que ens permeten extreure resultats més rellevants i trobar diferències entre els grups
estadísticament significatives. Així doncs, hem dividit totes les possibles edats dels nostres
estudiants en cinc grups: menors de 21 anys, entre 21 i 24 anys, entre 25 i 28 anys, entre
29 i 32 anys i, finalment, 33 anys o més.

Com ja havíem vist amb les dades del CUR i la UOC, la gran majoria dels estudiants estan
entre els 21 i 30 anys. En concret, el 37,69% dels estudiants que han contestat l’enquesta
estan entre els 21 i 24 anys i, de fet, 65,16% tenen menys de 25 anys.
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Figura 3.16. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat

Font: elaboració pròpia

Si es mira la distribució de l’edat agrupada, figura 3.17, es pot apreciar que quasi un 12%
dels estudiants tenen 33 anys o són més grans. Això, com veurem més endavant, pot ser
degut al fet que siguin estudiants que estan cursant la seva segona carrera o bé, com havíem comprovat a escala poblacional, estiguin dins el mercat laboral i siguin estudiants de
la universitat virtual del sistema.
Figura 3.17. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat (5 categories)

Font: elaboració pròpia
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Taula 3.12. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitat per edat (5 categories). Percentatges mostrals, mida mostral;
valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

En aquest sentit, si ara analitzem aquestes mateixes franges d’edat per universitats, veiem
que efectivament quasi el 60% dels estudiants de 33 anys o més estudia a la UOC i un 20%,
a la UB (taula 3.12). En la franja d’entre 29 i 32 anys passa una cosa semblant: el 40% són
estudiants de la UOC i el 25% de la UB. Això implica que el 65% dels joves entre 29 i 32
anys i el 80% dels de 33 o més estudien a la UOC o a la UB.

D’altra banda, també s’observa que prop del 90% dels estudiants de la UPF tenen menys
de 25 anys. En canvi, aquesta franja d’edat només es correspon amb el 6,25% dels estudiants de la UOC, on més de la meitat tenen 33 anys o més.
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Taula 3.13. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitat (3 categories) per edat (5 categories). Percentatges mostrals,
mida mostral; valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

Si bé en la taula 3.13 veiem que en general més del 86% dels estudiants estan matriculats
en una universitat presencial (incloent-hi tècnica), hem observat que això no es pas equitatiu en totes les franges d’edat. Si, a més a més diferenciem les universitats presencials entre
tècniques i no tècniques, aquestes diferències s’accentuen encara més. En aquest sentit,
podem concloure que a mesura que els nostres joves creixen, la seva presència a la universitat virtual es va incrementant. Quan s’estudien els alumnes menors de 25 anys s’observa que aproximadament quatre de cada cinc estudia en una universitat presencial no
tècnica i que pràcticament ningú estudia en una universitat virtual.

En la franja entre 25 i 28 anys es produeix un canvi notable, ja que s’iguala bastant el volum
d’estudiants entre les universitats virtual i tècnica. Com a conseqüència, la universitat presencial es veu afectada en tant que recull tan sols una mica més del 65% dels alumnes.
Aquesta situació també s’observa d’una manera més pronunciada entre les dues darreres
franges d’edat. Per tant, s’aprecia una tendència a la baixa en les matriculacions de les universitats presencials, tècniques i no tècniques, en favor de les universitats virtuals a mesura
que els estudiants són més grans.
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Figura 3.18. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat (5 categories) per gènere

Font: elaboració pròpia

Finalment, per concloure aquest epígraf en la figura 3.18 s’analitza el gènere per a les cinc
franges d’edat dels estudiants de forma agregada. D’aquesta manera veiem que dos de
cada tres menors de 21 anys són dones i que més de la meitat dels que tenen 33 anys o
més són homes. A més, hi ha moltes més dones menors de 25 anys estudiant en el sistema
públic universitari català.

b) Estudis que cursen els nostres estudiants

En aquest epígraf s’analitzen els estudis que cursen els nostres estudiants. En concret,
de la figura 19 es desprèn que més d’una tercera part dels alumnes de les universitats
catalanes estan matriculats en algun ensenyament que pertany a l’àrea de les ciències
socials. D’altra banda, també s’aprecia que més d’una quarta part dels estudiants fan alguna enginyeria.

En la figura 3.20 agrupem les cinc àrees del MEC en dues, ciències i lletres. D’aquesta manera s’observen diferències més grans. En general veiem que prop del 54% cursa una carrera de lletres.
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Figura 3.19. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea de l’ensenyament que cursen

Font: elaboració pròpia

Figura 3.20. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea de l’ensenyament que cursen (2 categories)

Font: elaboració pròpia

L’anàlisi de les àrees per universitat s’inclou en la taula 3.14 i la figura 3.21. En la taula 14
es presenten els resultats per cadascuna de les àrees i en la figura els mateixos resultats
es mostren agregats en ciències i lletres.
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Taula 3.14. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): Universitat per àrea. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i
probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

Observem que gairebé el 42% dels matriculats a humanitats estudien a la UB, i també ho
fan més del 55% dels de biomedicina i una mica menys del 50% dels de ciències. Quant a
les ciències socials, els estudiants estan més repartits entre la UB, la UAB i la UOC. Finalment, respecte als matriculats en enginyeries, més del 54% cursen els seus ensenyaments
a la UPC.

Si ara parem atenció a les àrees més populars per a cada universitat, veiem que la UAB, la
UB, la UOC i la UPF estan més especialitzades en les ciències socials. En canvi, la UdL i,
sobretot, la UPC (amb més del 91% dels estudiants), en enginyeries. Les altres dues universitats, la UdG i la URV, se centren en ambdues àrees (ciències socials i enginyeries).

En el moment en què només ens fixem en si les universitats són virtuals o presencials, veiem que a les universitats presencials més del 32% dels estudiants estan matriculats en ciències socials i més del 27% en enginyeries. Quan aïllem l’efecte de la universitat tècnica
del sistema aquestes proporcions canvien considerablement i els matriculats en ciències
socials representen el 40%. A més, també hi destaca que el 21% dels alumnes d’universitats presencials no tècniques estan a humanitats.11

11. Vegeu les taules 4 i 5 de l’annex.
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Figura 3.21. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitat per àrea (2 categories)

Font: elaboració pròpia

Quan analitzem les àrees agrupades en ciències i lletres les diferències encara són més
grans. En aquest sentit, segons la figura 21, podem definir com a universitats amb una proporció més gran d’alumnes matriculats en ensenyaments de lletres: la UOC, la UPF, la UB
i la UAB. D’altra banda, les universitats més intensives en carreres de ciències esdevenen
la UPC, la UdL, la UdG i la URV. Si, a més, només ens fixem en l’efecte de les universitats
presencials, veiem que pràcticament un de cada dos estudiants de les universitats presencials cursa un ensenyament de ciències. Aquesta proporció es redueix per sota del 40%
quan aïllem l’efecte de la UPC, la universitat tècnica del sistema.12

A continuació es relaciona l’àrea a la qual estan adscrits els ensenyaments en què estan
matriculats els estudiants de la mostra amb el seu gènere i la seva edat. La taula 15 i la
figura 22 reflecteixen els efectes del gènere, i la taula 16 i la figura 23 els de l’edat dels estudiants.

Quant al gènere, veiem que les dones prefereixen cursar estudis adscrits a l’àrea de ciències socials (més del 42%) i humanitats (23%). No obstant això, si analitzem les freqüències
per àrees disciplinàries, trobem una gran presència de dones en totes elles, excepte en les

12. Vegeu les taules 6 i 7 de l’annex.
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enginyeries. En concret, a Biomedicina (ciències de la salut), les dones representen més
del 78%, mentre que a enginyeria prop del 74% són homes.

Taula 3.15. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea per gènere. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i probabilitat
de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

Si ara agrupem les àrees en ciències i lletres, podem afirmar que més del 65% de les dones
estudien carreres de lletres i que més del 63% dels homes estudien carreres de ciències.

Figura 3.22. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea (2 categories) per gènere

Font: elaboració pròpia
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Quan analitzem l’edat dels estudiants, observem que l’11,87% de l’alumnat està realitzant
algun ensenyament adscrit a les ciències socials i té entre 21 i 24 anys.

Taula 3.16. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat per àrea. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i probabilitat de
l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

D’altra banda, els estudis més populars entre els estudiants que tenen entre 25 i 28 anys
són les enginyeries, encara que aquests només representin una mica menys del 20% de
tots els estudiants d’enginyeria i que el 42% d’aquests tinguin entre 21 i 24 anys.
Si ara parem atenció a les diferents àrees, veiem que el 83,71% dels estudiants de biomedicina són menors de 25 anys i més del 41% dels d’humanitats tenen 25 anys o més.

Figura 3.23. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat per àrea (2 categories)

Font: elaboració pròpia
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En el moment de fer l’agrupació d’àrees es pot concloure que els estudiants entre 21 i 28
anys opten per fer alguna carrera de ciències i els de 29 o més i els menors de 21, de lletres.
D’altra banda, s’observa una diferència molt pronunciada entre els estudis que cursen els
que tenen 33 anys o més, en favor dels que s’integren dins els ensenyaments de lletres.

En les taules 3.17 i 3.18 es presenten els resultats per gènere, àrea i edat conjuntament. La
taula 17 mostra les àrees detallades i en la taula 18 aquestes s’agrupen en ciències i lletres.
En general, s’observa que les dones són més joves que els homes en totes les àrees. També podem veure que els ensenyaments més populars entre les dones estan adscrits a les
ciències socials i que els dels homes fins als 32 anys a enginyeria. Els homes de 33 anys
o més també prefereixen carreres integrades en les ciències socials, com les dones.

D’altra banda es pot apreciar que prop del 15% de les dones incloses en la mostra estudien
ciències socials i tenen entre 21 i 24 anys. Per contra, gairebé el 20% dels homes, tot i que
també tenen entre 21 i 24 anys, es decanten per les enginyeries.

Taula 3.17. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): gènere per edat (5 categories) per àrea. Percentatges mostrals, mida
mostral; valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

De la taula 3.18 es desprèn que, en totes les franges d’edat, les dones fan carreres de lletres i els homes, de ciències. L’única excepció la trobem en els homes de 33 anys o més
que també opten per cursar algun ensenyament de lletres.
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Taula 3.18. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): gènere per edat (5 categories) per àrea (2 categories). Percentatges
mostrals, mida mostral; valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

c) Procedència dels nostres estudiants

Atenent la seva procedència, ens adonem que prop del 62% dels estudiants matriculats en
les universitats vénen de batxillerat i gairebé el 29% està cursant la seva segona carrera, ja
que declaren ser diplomats, llicenciats, enginyers tècnics, enginyers superiors o doctors.

Així doncs, en l’anàlisi per universitats, veiem que prop del 67% dels estudiants de les universitats presencials ha fet el batxillerat.13 Tot i això, a la UdL només el 51% declaren tenir
el batxillerat com a estudis finalitzats. En aquesta darrera universitat més del 30% dels
alumnes és diplomat o enginyer tècnic.

De fet, si ordenem les universitats en funció dels estudiants que hi ha matriculats i que
estan cursant la primera carrera, en l’extrem superior trobem la UdG, on quatre de cada
cinc dels estudiants ve de batxillerat o ha realitzat un mòdul professional. A l’altre extrem
estaria la universitat virtual del sistema, on menys del 45% dels matriculats han fet el batxillerat o un mòdul professional, i per tant, és on hi ha més estudiants que està cursant la
segona carrera.

13. Vegeu l’annex.
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Figura 3.24. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): estudis finalitzats

Font: elaboració pròpia

Taula 3.19. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitats per estudis finalitzats. Percentatges mostrals, mida mostral;
valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

Si parem atenció en el gènere dels estudiants, gairebé tres quartes parts dels enginyers tècnics o superiors són homes i aproximadament el 70% dels diplomats són dones.
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Figura 3.25. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): estudis finalitzats per gènere

Font: elaboració pròpia

Quant a l’edat dels estudiants, els resultats no sorprenen. Lògicament quasi tots els menors
de 21 anys vénen de batxillerat. No obstant això, aquests representen tan sols el 65% quan
passem a la segona franja d’edat (entre 21 i 24).

Taula 3.20. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): estudis finalitzats per edat. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i
probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

D’altra banda, com havíem avançat, veiem que molts estudiants a Catalunya opten per
fer dues carreres, ja que s’observa que més del 20% dels matriculats que tenen entre 25
i 28 anys són llicenciats. Això s’aprecia encara més si tenim en compte que són diplomats
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o llicenciats aproximadament el 43% dels alumnes entre 29 i 32 anys i prop del 46% dels
que tenen 33 anys.

Respecte a l’àrea del MEC, crida l’atenció que més del 70% dels matriculats en algun ensenyament adscrit a biomedicina i ciències venen de batxillerat. Mentre que a la resta d’àrees aquest col·lectiu no arriba al 60%.

Amb referència als que han fet un mòdul professional, hi destaca que el 41% estudia alguna
ciència social i el 36% alguna enginyeria. Això té una explicació en el fet que la majoria dels
mòduls estan centrats en aquestes àrees.

Probablement a causa de l’afluència creixent dels estudis de segon a les ciències socials,
més de la meitat dels diplomats i aproximadament el 41% dels llicenciats opten per aquesta
àrea.

Tampoc no sorprèn que el 88% dels enginyers tècnics estiguin cursant alguna enginyeria
superior i que el 82% dels enginyers superiors hagin decidit matricular-se en una altra especialitat d’enginyeria superior.

Finalment, s’observa que bona part dels doctors, prop del 81%, opten per ensenyaments
relacionats amb les ciències socials, les enginyeries o les humanitats.

Taula 3.21. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): estudis finalitzats per àrea. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i
probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia
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Així, quan agrupem en dues les cinc àrees anteriors, les diferències són més clares: el 84%
dels diplomats estudia lletres i el 90% dels enginyers tècnics juntament amb el 86% dels
enginyers superiors, ciències.

Figura 3.26. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): estudis finalitzats per àrea (2 categories)

Font: elaboració pròpia

d) Curs en què estan matriculats els nostres estudiants

Quan estudiem el curs en què estan matriculats els estudiants de la comunitat universitària
pública catalana, s’observa que més del 70% tot just comença la seva carrera, ja que declaren estar a primer, segon o tercer curs.

Si atenem la universitat on estan matriculats els estudiants, el grup més nombrós és el que
fa referència als estudiants de primer curs de la UB.

En termes generals, han respost més estudiants de tercer en gran part de les universitats
que intervenen en l’estudi, tot i que cal matisar que el gruix d’alumnes de segon de la UAB
és molt similar al de tercer curs.

Les excepcions les trobem a la UB i la UPF, on la majoria d’estudiants està començant la
carrera (estan a primer), i a la UOC, que declaren estar en el tercer o quart semestre, i per
tant, això equivaldria a un segon curs.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

137

De l’univers a la mostra

Figura 3.27. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): curs matriculat

Font: elaboració pròpia

Taula 3.22. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitat per curs matriculat. Percentatges mostrals, mida mostral; valor
i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia
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Així doncs, quan estudiem el curs matriculat en funció de la naturalesa de la universitat, es
conclou que prop del 25% dels alumnes de les universitats presencials estan a primer. A
més, quan separem l’efecte de la universitat tècnica del sistema, se supera la ràtio d’un de
cada quatre alumnes a primer curs.

Com calia esperar, no s’aprecien diferències quan analitzem el gènere dels estudiants per
curs matriculat, ja que comprovem que aproximadament el 60% són dones. No obstant això, veiem que a cinquè curs un de cada dos alumnes és home o dona.

Figura 3.28. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): gènere per curs matriculat

Font: elaboració pròpia

Respecte a l’edat de l’alumnat del sistema universitari públic català, més del 55% dels estudiants menors de 21 anys estan a primer. D’altra banda, una mica més del 40% dels de
segon curs tenen menys de 21 anys.

Així doncs, no sobta trobar que quasi el 47% dels de tercer estan entre els 21 i els 24 anys.
Ni tampoc el fet que tant a quart com a cinquè els estudiants d’aquesta franja d’edat, entre
els 21 i els 24 anys, representin més del 61% i prop del 52%, respectivament. En aquesta
mateixa línia, veiem que gairebé el 70% dels alumnes de sisè tenen entre 21 i 28 anys.
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Taula 3.23. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat (5 categories) per curs matriculat. Percentatges mostrals, mida
mostral; valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

Com es pot veure en la taula 3.24, no s’aprecien grans diferències quan creuem el curs en
què estan matriculats els estudiants i l’àrea a la qual pertanyen els ensenyaments que cursen.

Taula 3.24. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea (5 categories) per curs matriculat. Percentatges mostrals, mida
mostral; valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

En el moment que agrupem les àrees sí que observem algun resultat interessant. En els
primers cursos, de primer a quart, trobem més estudiants de lletres i en cursos més avançats, cinquè i sisè, més de ciències.
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Figura 3.29. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea (2 categories) per curs matriculat

Font: elaboració pròpia

Els resultats de creuar els estudis acabats amb el curs matriculat es presenten en la taula
3.25. S’observa que el 65% dels alumnes de primer, segon i tercer vénen de batxillerat, encara que només tres quartes parts dels alumnes de batxillerat estan a primer, segon i tercer.

Taula 3.25. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): estudis finalitzats per curs matriculat. Percentatges mostrals, mida
mostral; valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

Aquesta proporció varia segons els estudis acabats dels alumnes. El 87% dels que han fet
algun mòdul professional, el 67% dels diplomats, el 55% dels llicenciats, el 46% dels engi-
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nyers tècnics, el 50% dels enginyers superiors i el 59% dels doctors estan matriculats als
tres primers cursos dels estudis universitaris.

e) Horari en què els nostres estudiants cursen els seus estudis

Lògicament, l’horari lectiu en què estan matriculats els estudiants només es preguntava
quan aquests eren alumnes de les universitats presencials del sistema. Per tant, no tenim
informació d’aquest tipus per a la UOC, la universitat virtual de la comunitat universitària pública catalana.

Fet aquest matís, veiem que prop del 41% dels alumnes només estudia al matí i que una
mica més del 32% ho fa al matí i a la tarda.

Figura 3.30. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): horari

Font: elaboració pròpia

En analitzar l’horari per universitats, aquesta situació s’aclareix una mica. S’observa que a
la UB i la UAB hi ha més alumnes matriculats només al matí i a la resta d’universitats presencials la majoria dels alumnes opta per l’horari de matí i tarda.
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Així, veiem que el 43% dels estudiants de les universitats presencials no tècniques realitza
un horari lectiu de matí. Això pot ser perquè molts d’ells estudien a la UB o a la UAB.

Figura 3.31. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitat per horari

Font: elaboració pròpia

Figura 3.32. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): gènere per horari

Font: elaboració pròpia
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En la figura 3.32 fem la distinció atenent el gènere de l’alumne. De la figura es desprèn que
gairebé el 44% de les dones estudien al matí. En canvi, es pot apreciar que els homes es
distribueixen més equitativament.

Quant a l’edat de l’alumnat per horari lectiu, trobem resultats molt previsibles. D’una banda,
aproximadament el 57% dels menors de 21 anys estudia en horari de matí i, a mesura que
els estudiants són més madurs, opten per estudiar a la tarda. En aquest sentit, tres quartes
parts dels que tenen entre 21 i 24 anys ho fan o bé només al matí o bé en horari partit. De
fet, el 84% dels que estan matriculats en horari de matí i el 75% del que ho està en horari
de matí i de tarda és menor de 25 anys i més del 43% dels matriculats a la tarda tenen 25
anys o més.

També en aquest context veiem que el 40% dels que tenen entre 25 i 28 anys està matriculat a la tarda. De la mateixa manera que també ho està el 46% dels que tenen entre 29 i
32 anys i el 43% dels de 33 anys o més. Això pot fer pensar que molts d’ells s’han incorporat
al món laboral.

Figura 3.33. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat per horari

Font: elaboració pròpia

Atenent l’horari que fan segons l’àrea a la qual estan adscrits els estudis que cursen els estudiants catalans, obtenim els resultats següents: d’una banda, més del 47% dels alumnes
d’humanitats estan matriculats al matí, i de l’altra, la meitat dels estudiants de l’àrea de biomedicina estudien al matí i a la tarda.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

144

De l’univers a la mostra

En canvi, gairebé el 50% dels de ciències socials ho fa només al matí, i el 32% només a la
tarda. S’ha de considerar que molts dels ensenyaments d’aquesta àrea s’ofereixen en totes
dues franges horàries. Respecte als que estudien algun ensenyament inclòs a l’àrea de ciències, quatre de cada cinc està matriculat en horari de matí o partit (matí i tarda).

Figura 3.34. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea per horari

Font: elaboració pròpia

Figura 3.35. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea (2 categories) per horari

Font: elaboració pròpia
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La figura 3.35 ens mostra l’anàlisi de l’horari creuat amb l’agrupació en ciències i lletres de
les àrees del MEC. Els resultats es poden resumir dient que prop del 43% dels alumnes adscrits a algun ensenyament de ciències estudia al matí i a la tarda, i el 48% dels estudiants
de lletres ho fa només al matí.

Segons els estudis acabats, el 47,3% dels que han acabat batxillerat estudien al matí i un
terç d’aquests ho fa al matí i a la tarda.

D’altra banda, prop del 42% dels que han realitzat algun mòdul professional, el 46% dels
diplomats i el 51% dels enginyers tècnics estudien en horari de tarda.

Finalment, cal mencionar que prop del 58% dels doctors, el 55% dels enginyers superiors i
el 38% dels llicenciats ho fa en horari partit, és a dir, al matí i a la tarda.

Taula 3.26. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): estudis per horari. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i probabilitat
de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

Quan analitzem l’horari respecte al curs, detectem una propensió creixent pels horaris més
nocturns. Durant els primers cursos molts estudiants es matriculen al matí, sobretot els que
acaben d’entrar a la universitat i declaren estar a primer de la carrera. A mesura que els
alumnes es troben en cursos més avançats, s’aprecia una tendència a estudiar més al matí
i a la tarda.
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Taula 3.27. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): curs per horari. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i probabilitat de
l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

f) Compatibilitat entre estudi i treball dels nostres estudiants

Sorprenentment, dels resultats de l’enquesta es conclou que gairebé el 65% dels estudiants
matriculats en les universitats públiques catalanes declara que compagina els seus estudis
amb alguna activitat laboral remunerada.

Quan estudiem aquest fet en funció de la universitat a la qual pertany, s’observa que l’estudiant de la UOC sol estar immers en el mercat laboral. En el fons, a causa de la naturalesa
virtual d’aquesta universitat, això era previsible.

De fet, més del 96% dels alumnes de la UOC treballa, i també ho fa aproximadament el 64%
de l’estudiantat de la UB, el 61% de la UAB i la UdG, gairebé el 55% de la UPC i prop del
54% de la URV i la UdL. No sobten els resultats de la UOC, sinó els de la resta d’universitats.

En canvi, no sorprèn que més del 52% dels estudiants de la UPF no treballin. Realment
aquests eren els resultats previsibles.
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Figura 3.36. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): treballa

Font: elaboració pròpia

Així, contra tot pronòstic, podem dir que prop del 60% dels estudiants de les universitats
presencials treballen i que aquest percentatge puja un punt quan aïllem la universitat tècnica del sistema.14

14. Vegeu l’annex.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

148

De l’univers a la mostra

Figura 3.37. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitat per treballa

Font: elaboració pròpia

La figura 3.38 mostra que més del 60% dels estudiants que treballen són dones, però això
ja s’adequa al perfil de l’estudiant universitari català. El que cal mencionar és que en termes
relatius hi ha més dones que treballen que no pas homes.

Figura 3.38. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): gènere per treballa

Font: elaboració pròpia
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Figura 3.39. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat per treballa

Font: elaboració pròpia

Amb referència a l’edat dels estudiants i si compaginen o no alguna activitat remunerada,
la figura 3.39 mostra que més del 40% dels menors de 21 anys treballen. A més, aquest
percentatge va pujant amb l’edat. En aquest sentit, prop del 62% dels que tenen 21 i 24 estan immersos en el món laboral i quan analitzem els que tenen 33 anys o més aquesta proporció s’incrementa fins al 91%.

Si ara parem atenció a l’àrea en què estan adscrits els ensenyaments, els resultats són
prou interessants. Veiem que gairebé tres quartes parts dels que estudien ciències socials
i humanitats treballen, i també ho fan el 60% dels que estudien alguna enginyeria i més
del 56% dels de ciències. En sentit contrari, gairebé el 56% dels que estudien biomedicina
no treballen.
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Figura 3.40. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea per treballa

Font: elaboració pròpia

Per tant, quan només distingim dues àrees, ens adonem que més del 72% dels alumnes de
lletres treballa.

Figura 3.41. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea (2 categories) per treballa

Font: elaboració pròpia
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Taula 3.28. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): estudis acabats per treballa. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i
probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

En el moment en què es consideren els estudis finalitzats, es conclou que aproximadament
quatre de cada cinc alumnes que han fet un mòdul professional està realitzant alguna activitat laboral remunerada. Aquesta proporció, però, no s’incrementa amb la titulació dels
alumnes, ja que no es detecta cap relació directa. De fet, veiem que estan dins el mercat
laboral el 87% dels diplomats, el 78% dels llicenciats i el 75% dels enginyers tècnics.

Tal com esperàvem, hem trobat una relació directa entre el curs en què està l’estudiant i el
fet de treballar o no. Lògicament, en els cursos més avançats treballa més gent que en els
inicials.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

152

De l’univers a la mostra

Taula 3.29. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): curs per treballa. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i probabilitat
de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

Finalment, parem atenció a l’horari en què estan matriculats els estudiants de les universitats presencials que treballen. De la taula 3.30 es pot extreure que més del 59% de l’alumnat que treballa estudia al matí i que gairebé el 76% dels que estudien a la tarda treballa.

Sorprenentment, més del 47% dels que fan horari partit declaren compaginar els seus estudis amb alguna activitat remunerada. Això fa pensar que moltes de les feines que realitzen
els estudiants són de caps de setmana o de torns.

Taula 3.30. Característiques dels estudiants de la comunitat universitària catalana
(mostra): horari per treballa. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i probabilitat
de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia
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3.3.2. Els professors de la nostra mostra

D’acord amb els resultats obtinguts en la població i també amb els que es desprenen de
l’altre agent del sistema universitari públic català, l’estudiantat, en la nostra mostra veiem
que més del 31% dels professors del quadre docent universitari exerceix a la UB i que poc
més del 40% ho fan a la UAB i la UPC.

Figura 3.42. Els professors de la comunitat universitària catalana (mostra)

Font: elaboració pròpia

Una altra vegada, destaquem que la UOC només absorbeix el 4,42% dels professors universitaris, tot i tenir més del 13% dels estudiants matriculats en tot el sistema.

D’altra banda, també destaca que tot i que la URV assumeix gairebé el 6% dels alumnes
que estudien a les universitats públiques catalanes, els seus professors representen el
10,28% dels docents de la comunitat universitària.

A grans trets, veiem que més del 95% dels professors figuren com a docents en una universitat presencial i que, quan aïllem l’especialització tècnica de les universitats, aquest percentatge baixa al 77,43%.
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a) Característiques dels nostres professors

En el mateix sentit que es va apuntar amb les dades oficials, tot i haver més estudiants dones que homes, trobem més professors que professores dins el sistema.

Figura 3.43. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): gènere

Font: elaboració pròpia

En aquest sentit, quan analitzem el gènere, tot i que en totes les universitats hi hagi més
professors que professores, destaca que el 70% del quadre docent de la UPC són professors. D’altra banda, també és digne de menció que el 56% dels docents contractats a la UdL
són homes.
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Figura 3.44. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitat per gènere

Font: elaboració pròpia

Figura 3.45. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat

Font: elaboració pròpia
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El sistema universitari català es caracteritza per tenir un professorat relativament jove. En
concret, aproximadament el 51% del quadre docent se situa entre els 35 i els 50 anys. De
fet, com es pot apreciar en la figura 45, més de la meitat té menys de 45 anys.

Per trams d’edat, aproximadament el 33% té entre 40 i 49 anys, i només un 6% supera els
60 anys.

Figura 3.46. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat (5 categories)

Font: elaboració pròpia

La proporció més gran de professors la trobem a la UB en totes les franges d’edat analitzades,
excepte en els menors de 30 anys, en què observem una concentració més gran a la UAB.

En totes les universitats, excepte a la UOC i a la URV, el col·lectiu més nombrós es correspon amb els professors que tenen entre 40 i 49 anys. De fet, més de la meitat dels professors de les universitats presencials estan en aquesta franja d’edat.

Quant a la UOC i la URV, observem que hi ha més professors entre 30 i 39 anys que no pas
en la resta d’edats.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

157

De l’univers a la mostra

Taula 3.31. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitat per edat (5 categories). Percentatges mostrals, mida mostral;
valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

De la figura 3.47 es desprèn que les professores són molt més joves que els professors. A
mesura que s’incrementa l’edat, la presència de les dones disminueix en favor dels homes.

Figura 3.47. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat (5 categories) per gènere

Font: elaboració pròpia
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b) Àrea en què imparteixen docència els nostres professors

Gairebé un terç dels professors universitaris imparteixen la seva activitat docent en algun
ensenyament adscrit a les ciències socials. En segon lloc, per quantitat de professors, amb
un 23%, se situarien les enginyeries. Després, vindrien les ciències exactes i naturals
(17%), biomedicina (15%) i, finalment, amb un 14%, les humanitats.

Figura 3.48. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea

Font: elaboració pròpia

Per tant, no crida l’atenció observar que el 56% dels professors està adscrit a alguna assignatura de ciències i el 44% restant a una de lletres.

D’acord amb el que acabem de comentar, constatem que bona part dels professors es concentren en les ciències socials en totes les universitats catalanes, excepte a la UPC, que
més aviat imparteixen assignatures en alguna enginyeria. De fet, d’aquesta darrera universitat són el 64% dels professors d’enginyeria de tota la comunitat universitària.
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Figura 3.49. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea (2 categories).

Font: elaboració pròpia

Com ja sabem, la UB absorbeix un alt percentatge del quadre docent universitari públic català. En aquest sentit, més de la meitat dels professors de biomedicina i de ciències són de
la UB. D’altra banda, dos de cada tres docents de ciències socials i d’humanitats són de la
UB o de la UAB.

Taula 3.32. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitat per àrea. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i
probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia
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Atenent l’àrea on fan classe la majoria dels professors universitaris de cada universitat, podem definir com a universitats de lletres la UAB, la UdG, la UOC i la UPF. D’altra banda, la
UB, la UdL, URV i, sobretot, la UPC es podrien considerar universitats de ciències.

Això no es veu tant quan s’analitza el sistema universitari públic català en la seva totalitat,
ja que s’observa que aproximadament el 58% dels professors de les universitats presencials exerceixen la docència en ensenyaments de ciències. No obstant això, quan s’estudia
per separat l’efecte de la universitat tècnica del sistema, el percentatge de professors de
ciències de les universitats presencials es redueix fins al 49%.

Figura 3.50. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitat per àrea (2 categories)

Font: elaboració pròpia

La figura 3.51 analitza l’àrea a la qual estan adscrits els ensenyaments que imparteixen docència amb el gènere dels professors. S’observa una més gran concentració de professors
a ciències i enginyeries i més presència de professores a les altres tres àrees, biomedicina,
humanitats i ciències socials.

En aquest context, un 35% de les professores fa classe en algun ensenyament de ciències
socials i un 30% dels professors en alguna enginyeria.
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Figura 3.51. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea per gènere

Font: elaboració pròpia

Per tant, trobem més professors a les carreres de ciències i més professores a les de lletres.

Figura 3.52. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea (2 categories) per gènere

Font: elaboració pròpia
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D’acord amb el que hem trobat a les dades oficials, en totes les franges d’edat el grup més
nombrós de professors imparteix docència en algun ensenyament adscrit a les ciències socials. També veiem que els professors d’aquesta àrea són més joves que a la resta d’àrees.

Taula 3.33. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat (5 categories) per àrea. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i
probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

Figura 3.53. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat (5 categories) per àrea (2 categories)

Font: elaboració pròpia

Si només considerem si es tracta d’ensenyaments de ciències o de lletres, observem que
normalment hi ha més professors de ciències que de lletres. Només en el cas dels professors més madurs hi ha més docents adscrits a assignatures de lletres.
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Com també passava en termes poblacionals, la majoria dels professors estan adscrits a
l’àrea d’enginyeria i la majoria de les professores a les ciències socials. Una altra vegada,
veiem que els professors de l’últim tram d’edat (60 anys o més) també solen impartir docència en les ciències socials.

Si analitzem l’edat de les diferents àrees, veiem que gran part de les professores adscrites
se situa entre els 40 i 49 anys, excepte quan són de ciències socials, que tenen entre 30 i
39 anys.

Fent aquest mateix exercici per als professors, observem que en totes les àrees hi ha una
representació molt important dels que tenen entre 40 i 49 anys. En canvi, a biomedicina,
bona part dels professors són uns deu anys més grans.

Tenint present que les àrees més populars entre els professors homes són les enginyeries
i les ciències socials, és lògic trobar que un terç dels menors de 30 anys estiguin adscrits a
enginyeria i un altre terç a ciències socials.

Taula 3.34. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): gènere per edat (5 categories) per àrea. Percentatges mostrals, mida
mostral; valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

Les professores de lletres són més joves que les de ciències. En concret, més d’un terç de les
professores de ciències té entre 40 i 49 anys i més d’un terç de les de lletres, entre 30 i 39.

Quant als professors, no hi ha diferències estadísticament significatives. En la nostra mostra, la majoria té entre 40 i 49 anys en totes dues àrees.
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Taula 3.35. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): gènere per edat (5 categories) per àrea (2 categories). Percentatges
mostrals, mida mostral; valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

c) Categoria dels nostres professors

En la comunitat universitària catalana prop del 50% del professorat és titular i més d’un
quart, associat. Poc més d’un 12% és catedràtic i, com ja es va constatant des de fa uns
quants anys, hi ha molt pocs becaris i professors ajudants si ens comparem amb la resta de
països europeus i amb els sistemes anglosaxons.

Així doncs, considerant que el grup més nombrós correspon als professors titulars i que
bona part dels docents fan classe a la UB, no sorprèn trobar que pràcticament el 18% dels
professors siguin titulars de la UB. De fet, llevat de professors associats i ajudants, la majoria dels quals estan a la UAB, la universitat que concentra gran part de docents en qualsevol de les figures universitàries és la UB.

Quan s’estudia la naturalesa de les universitats sobta observar que la meitat dels professors
de les universitats presencials són titulars mentre que el 54% dels professors de la universitat virtual són associats.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

165

De l’univers a la mostra

Figura 3.54. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): categoria professional

Font: elaboració pròpia

Taula 3.36. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitat per categoria. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i
probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia
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Amb referència a la categoria professional dels professors universitaris en funció del gènere, destaquem, d’una banda, que el 47% dels homes són professors titulars i, de l’altra, que
poc més d’una quarta part dels catedràtics són dones.

Figura 3.55. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): categoria per gènere

Font: elaboració pròpia

La taula 3.37 mostra que existeix una relació directa entre l’edat dels professors i la seva
categoria professional. En aquest sentit es confirmen totes les etapes d’una carrera professional universitària.

Taula 3.37. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat (5 categories) per categoria. Percentatges mostrals, mida mostral;
valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia
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D’una banda, veiem que dos terços dels becaris amb càrrega docent són menors de 30
anys i que aproximadament la meitat dels professors ajudants i dels associats té entre 30 i
39 anys. De l’altra, el 46% dels titulars té entre 40 i 49 anys. Finalment, quant als catedràtics, s’observa que prop del 58% s’inclou en el tram que va dels 50 als 59 anys.

Taula 3.38. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea per categoria. Percentatges mostrals, mida mostral; valor i probabilitat
de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

Figura 3.56. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea (2 categories) per categoria

Font: elaboració pròpia
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Tot i que és a les ciències socials on hi ha més presència de totes les categories professionals universitàries, on trobem més becaris amb càrrega docent és a l’àrea de ciències
exactes i naturals. La figura més nombrosa en la resta d’àrees és la del professor titular.

Més de la meitat dels professors associats és a l’àrea de lletres. La resta de categories professionals són més nombroses en els ensenyaments de ciències. Destaquem que el 63%
són catedràtics i el 61% són becaris amb càrrega docent.

d) Experiència docent dels nostres professors

L’experiència docent del nostre quadre de professors s’estudia en les figures 3.57 i 3.58.
D’una banda, si observem la distribució per anys, veiem que aquesta és bastant variada i
que on es concentra menys professorat és a partir dels trenta anys d’experiència docent.
Probablement, això pot ser degut al fet que, com s’ha mencionat en repetides ocasions, es
tracta d’un professorat relativament jove.

Figura 3.57. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): experiència docent

Font: elaboració pròpia

Quan analitzem l’experiència dels nostres professors agrupada en sis trams, es poden veure millor les diferències i els trets característics d’aquesta distribució. Així, en la figura 58 es
pot veure que els trams amb menys professors són els que tenen 30 o més anys d’experiència docent (13%) i els que tenen entre 5 i 9 anys d’experiència (14%).

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

169

De l’univers a la mostra

D’altra banda, el grup més nombrós (20%) recull els docents que fa entre 20 i 29 anys que
imparteixen classe a la universitat.

La resta de professors es reparteixen més equitativament en tres grups: els més inexperts,
els que tenen entre 10 i 14 anys d’experiència i els que en tenen entre 15 i 19 anys d’experiència.

Figura 3.58. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): experiència docent (6 categories)

Font: elaboració pròpia

Com ja hem dit en nombroses ocasions, la UB absorbeix bona part del quadre docent universitari i això es reflecteix també en tots els trams d’experiència docent.

No obstant això, la UAB recull bona part dels professors més inexperts. El 26% dels nous
professors, amb menys experiència docent, estan en aquesta universitat. Cal dir també que
en aquesta universitat era on hi havia els professors més joves.

Si ens centrem en l’experiència mitjana dels professors per universitats, veiem que les tres
grans universitats del sistema, UB, UAB i UPC, són les que tenen professors més experts,
i que la UOC i la URV tenen els més inexperts. De totes maneres, això ja és normal si tenim
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en compte que les tres primeres són universitats molt més antigues i que tant la URV com
la UOC són relativament noves. A més, recordem que en aquestes dues darreres universitats els professors també eren més joves que en la resta d’universitats.

En termes generals, veiem que el 21% dels professors de les universitats presencials tenen
entre 20 i 29 anys d’experiència docent.

Taula 3.39. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitat per experiència docent (6 categories). Percentatges mostrals,
mida mostral; valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

Figura 3.59. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): experiència docent (6 categories) per gènere

Font: elaboració pròpia

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

171

De l’univers a la mostra

En general, les professores tenen menys experiència docent que els homes. En particular,
un 21% de les dones fa cinc anys o més que fa classe i un 22% dels homes té entre 20 i 29
anys d’experiència docent.

Com calia esperar, quan analitzem l’edat i l’experiència docent, trobem una relació directa
entre totes dues variables. Aproximadament el 64% dels que tenen més experiència docent
també són dels més madurs (tenen entre 50 i 59 anys) i el 84% dels que fa cinc anys o
menys que exerceixen la docència tenen menys de 40 anys.

Taula 3.40. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): experiència docent (6 categories) per edat (5 categories). Percentatges
mostrals, mida mostral; valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

Els professors amb més experiència imparteixen classes en algun ensenyament adscrit a
les ciències socials. De fet, és en aquesta àrea on es concentra bona part del quadre docent
universitari.

D’altra banda, la majoria dels professors entre 20 i 29 anys d’experiència imparteix classe
en alguna enginyeria.
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Taula 3.41. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): experiència docent (6 categories) per àrea. Percentatges mostrals, mida
mostral; valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

No obstant això, quan només es consideren dues àrees, veiem que el 24% dels professors
de ciències té entre 20 i 29 anys d’experiència docent i que el 21% dels de lletres en té
menys de cinc.

Figura 3.60. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): experiència docent (6 categories) per àrea (2 categories)

Font: elaboració pròpia

Els becaris i els professors associats són els que tenen menys experiència docent. Després
els seguirien els professors ajudants, els titulars i, finalment, els catedràtics.
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En aquest sentit, més de la meitat dels professors amb menys de 10 anys d’experiència docent són professors associats i quasi el 50% dels que fa 30 o més anys que imparteixen
classe són catedràtics.

Cal destacar que el 80% dels professors titulars tenen entre 10 i 29 anys d’experiència docent.

Taula 3.42. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): experiència docent (6 categories) per categories. Percentatges mostrals,
mida mostral; valor i probabilitat de l’estadístic x2

Font: elaboració pròpia

e) Compatibilitat entre activitat acadèmica i laboral dels nostres professors

Com es pot apreciar en la figura 61, el 27% dels professors del sistema universitari català
compagina la seva activitat acadèmica amb altres feines remunerades.

Per universitats, destaquem que el 26% dels professors que realitzen simultàniament una
activitat acadèmica i una de laboral són de la UB. De fet, un de cada quatre professors del
quadre docent universitari presencial ho fa i, com que aquesta universitat és la que té més
pes dins del sistema, es reflecteix d’aquesta manera.

Pel caràcter virtual de la universitat, no sorprèn observar que el 77% dels professors de la
UOC també treballin en altres camps.
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Figura 3.61. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): treball

Font: elaboració pròpia

En canvi, sí que crida l’atenció que més d’un terç del professorat de la URV compagini la
seva feina a la universitat amb altres feines alienes a aquesta.
Figura 3.62. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitat per treball

Font: elaboració pròpia
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Tot i que més de tres quartes parts dels professors no realitzin una altra activitat laboral, veiem
que un 25% de les professores i un 28% dels professors compagina l’activitat acadèmica amb
altres feines.

Figura 3.63. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): treball per gènere

Font: elaboració pròpia

Com ja hem comentat, normalment els professors es dediquen exclusivament a l’activitat
acadèmica. No obstant això, cal dir que el 36% dels que compaginen la docència amb una
altra activitat laboral tenen entre 30 i 39 anys.

Es confirma que en aquest sentit també hi ha una majoria de professors adscrits a ensenyaments relacionats amb les ciències socials. El 38% dels docents que realitzen una activitat laboral fora de la universitat són de ciències socials.

En l’altre extrem, trobem que només el 9% dels professors de ciències compagina les seves
classes amb una altra feina remunerada.
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Figura 3.64. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat (5 categories) per treball

Font: elaboració pròpia

Figura 3.65. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea per treball

Font: elaboració pròpia
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En aquest sentit, tal com es constata en la figura 66, els professors de lletres tenen una tendència més gran a compaginar la seva activitat amb una altra activitat laboral remunerada
que no pas els de les àrees de ciències.

Figura 3.66. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea (2 categories) per treball

Font: elaboració pròpia

El 72,71% dels professors que duen a terme una altra activitat laboral a part de l’acadèmica
són professors associats. Això és normal, ja que el 73% dels associats té una feina remunerada principal i fa classe com una activitat extra.

El que crida una mica l’atenció és que el 10% dels catedràtics compagini la seva activitat
acadèmica amb una altra feina, quan només ho fa el 17% dels professors ajudants i només
el 6% dels becaris amb càrrega docent, que són els que perceben els sous més baixos.

La majoria dels professors que compagina l’activitat acadèmica amb una altra activitat laboral té poca experiència docent, ja que aquesta no arriba als cinc anys. En sentit oposat,
bona part dels professors dedicats exclusivament al sistema universitari fa entre 20 i 29
anys que imparteixen docència.
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Figura 3.67. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): categoria per treball

Font: elaboració pròpia

Figura 3.68. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): experiència docent (6 categories) per treball

Font: elaboració pròpia
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f) Seguiment de cursos on line com a estudiants dels nostres professors

Un aspecte interessant en el vessant principal d’aquest estudi és veure si els professors que
han estat alumnes d’algun curs on line es comporten de manera diferent a la resta en termes d’innovació i canvi en el seu estil docent. Per aquest motiu s’ha preguntat a tots els
docents universitaris si han seguit cursos on line com a estudiants.

En termes generals veiem que més del 28% dels professors ha estat alumne d’un curs
d’aquest tipus.

Figura 3.69. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): curs on line

Font: elaboració pròpia

Quan analitzem aquest aspecte per universitats, veiem que el 31% dels professors que ha
estat alumne d’un curs on line fa classes a la UB. De fet, només el 27% dels professors de
les universitats presencials ha fet algun curs on line com a estudiant. En concret, com es
pot apreciar en la taula 31 de l’annex i en la figura 70, el 65% dels professors de la universitat virtual del sistema, el 31% dels de la tècnica i el 26% dels de les presencials no tècniques ha seguit un curs on line com a estudiant.

S’observen més dones que han seguit un curs on line com a estudiant. En concret, ho ha
fet el 31% enfront del 26% dels homes.
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Figura 3.70. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): universitat per curs on line

Font: elaboració pròpia

Figura 3.71. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): gènere per curs on line

Font: elaboració pròpia
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Quant a l’edat dels professors que han seguit algun curs on line, més del 34% està en el
tram dels quaranta. Per grups d’edat, el 40% dels menors de 30 anys ha assistit a un curs
on line com a estudiant i també ho ha fet més d’un terç dels que tenen entre 30 i 39 anys.

Figura 3.72. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): edat (5 categories) per curs on line

Font: elaboració pròpia

Si bé veiem que el 32% dels que ha fet un curs on line com a estudiant és de ciències
socials. Per àrees docents, el 33% dels professors d’enginyeria ha estat alumne d’un curs
en línia.

En analitzar el fet de seguir un curs on line com a estudiant per categories professionals, es
conclou que en el cas dels professors que ho han fet, el 79% són titulars (43%) o associats
(36%). Sorprèn que només el 6,5% són catedràtics i el 5,7% becaris. No obstant això, el
39% dels becaris ha estat estudiant d’algun curs d’aquestes característiques.
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Figura 3.73. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): àrea per curs on line

Font: elaboració pròpia

Figura 3.74. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): categoria per curs on line

Font: elaboració pròpia
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Es detecta una relació inversa entre l’experiència docent del professorat de les universitats
públiques catalanes i el fet de seguir un curs on line com a estudiant. En aquest context,
aproximadament un 30% dels que tenen menys de vint anys d’experiència a les aules ha
seguit un curs on line com a estudiant enfront del 18,5% que ho fa fet i que fa 30 anys o
més que exerceix la docència.

Figura 3.75. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): experiència docent (6 categories) per curs on line

Font: elaboració pròpia

Una mica més d’una tercera part dels professors que compaginen alguna activitat laboral
amb la docència han estat estudiants d’algun curs on line.
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Figura 3.76. Característiques dels professors de la comunitat universitària catalana
(mostra): treball per curs on line

Font: elaboració pròpia
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3.4. Conclusions

En aquest informe s’estudia l’impacte d’Internet en el sistema universitari públic català. Com
a conseqüència, s’ha analitzat com ha afectat l’expansió d’Internet als dos principals agents
del sistema: els alumnes i els professors de la UAB, la UB, la UdG, la UdL, la UOC, la UPC,
la UPF i la URV.

En aquest sentit, com ja s’ha explicat en el primer capítol, s’ha sol·licitat al CUR dades referents a aquests col·lectius i s’ha utilitzat, entre altres, una enquesta on line com a metodologia de recopilació d’informació. Si bé a efectes d’enviament de qüestionari s’ha pres
com a punt de referència el curs 2005-2006, atès que en la data de realització d’aquest informe la base de dades UNEIX encara no disposava de dades dels alumnes d’aquell curs,
per a estudiar els perfils poblacionals dels alumnes es van prendre les dades del curs precedent, ja que eren les més actualitzades.

Per tant, la població objecte d’estudi es compon de 170.995 estudiants matriculats el curs
2004-2005 i 14.548 professors contractats el curs 2005-2006. Tot i que en la nostra enquesta hem convocat més persones pel motiu exposat anteriorment.

Segons les xifres oficials, el 29% dels alumnes de les universitats públiques catalanes estudien a la UB. Aquest fet fa que aquesta universitat sigui la primera en el rànquing de matriculacions, que segueixen la UAB, la UPC i la UOC. Pel que fa als professors, la UB també
absorbeix bona part del quadre docent. No obstant això, la UOC queda relegada a les darreres posicions del rànquing. Per tant, es caracteritza per ser una universitat que té molts
estudiants i pocs professors.

En termes generals, dels estudiants de les universitats catalanes podem dir que hi ha més
dones que no pas homes, que la majoria té entre 21 i 30 anys i que molts d’ells estan matriculats en ensenyaments de lletres.

Destaquem, però, alguns matisos sobre les universitats del sistema. Primer, la UPC esdevé
una universitat on només s’imparteixen ensenyaments de ciències i on hi ha molts més homes matriculats que no pas dones. Segon, a la UPF estan matriculats els alumnes més joves i a la UOC, els més madurs.

D’altra banda, entre els professors també hi ha més homes que dones. Respecte a l’edat,
la majoria és menor de 45 anys. No obstant això, hi ha més professors adscrits a les àrees
de ciències que a les de lletres. Els professors més joves són a la UOC i la UdG i els més
grans, a la UB i la UdL.
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Les taxes de resposta de l’enquesta han estat del 14,89% per als alumnes i del 19,28% per
als professors. Després de l’establiment de quotes d’acord amb les proporcions de la població, ha quedat una mostra de 19.552 estudiants i 2.149 professors, fet que comporta un
nivell de precisió en les nostres conclusions d’un 0,66% i d’un 1,95%, respectivament. Per
tant, davant d’aquests errors mostrals i del fet que estem treballant amb l’11,43% de la totalitat dels alumnes i amb el 14,77% dels docents de les universitats públiques catalanes,
les nostres conclusions poden extrapolar-se perfectament a nivell de tota la comunitat universitària.

En aquest sentit, es corroboren totes les afirmacions fetes a nivell poblacional. S’ha constatat que en el sistema universitari català hi ha més professors que professores i més alumnes dones que no pas homes. També s’ha vist que el col·lectiu d’estudiants més gran és el
que té entre 21 i 24 anys i el de professors entre 40 i 49 anys. A més, tot i que hi ha més
professors de ciències, els alumnes es decanten més per les lletres. Addicionalment s’ha
verificat que la UPC es caracteritza per ser una universitat de ciències amb més homes que
dones, tant entre els seus estudiants com en el seu quadre de professors. Finalment s’ha
comprovat que els professors més joves es troben a la UOC i els alumnes més joves a la
UPF. En sentit contrari, els estudiants més grans són de la UOC.

A més, però, cal destacar altres aspectes interessants respecte als alumnes i als professors
de la comunitat universitària. A nivell general, les dones, estudiants i professores, són més
joves i prefereixen els ensenyaments de lletres.

D’altra banda, a nivell particular dels alumnes, destaquem que els que tenen entre 21 i 28
anys prefereixen estudiar carreres de ciències. El 62% acaba de finalitzar batxillerat i el 29%
està cursant la segona carrera. Finalment, a mesura que són més madurs i estan en cursos
més avançats, es decanten per horaris nocturns.

Amb referència als professors, destaquem que les professores de lletres són més joves que
les de ciències. Si atenem la seva categoria professional, la meitat dels professors universitaris són titulars i una quarta part, associats. En aquest context, crida l’atenció que només
una quarta part dels catedràtics són dones.

També s’ha comprovat que el sistema universitari públic català es caracteritza per tenir uns
professors relativament joves però amb experiència. De fet, dos terços dels professors universitaris fa com a mínim deu anys que imparteixen classes.
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Quant a la realització de feines complementàries a l’activitat docent, s’ha detectat que els
professors de lletres són més propensos que els de ciències. D’altra banda, un 10% dels
catedràtics a part de fer classes treballa en una altra activitat remunerada.

Respecte al seguiment de cursos on line per part del quadre docent, s’ha vist que el 28%
dels professors han seguit un curs on line com a alumne i que aquests percentatges varien
molt quan distingim entre la naturalesa de les universitats. Així, ha estat estudiant d’un curs
on line el 65% del professorat de la universitat virtual del sistema i el 31% del de la tècnica.

En aquest mateix sentit, s’ha observat que les dones, els que tenen entre 40 i 49 anys, els
titulars, i els associats tenen més tendència a haver seguit un curs on line. En canvi, com
més experiència té un professor menys probable és que hagi estat alumne d’un curs on line.
D’altra banda, també s’ha constatat que un terç dels professors que complementen la seva
docència amb una altra activitat laboral ha seguit un curs on line.

Finalment, cal mencionar que la meitat dels professors de la universitat virtual del sistema
són associats i, per tant, tres quartes parts realitza tant una activitat laboral com una altra
d’acadèmica. A més, pràcticament tots els seus estudiants treballen. Aquest fet radica en
la mateixa naturalesa i funcionament institucional d’aquesta universitat, ja que, com que és
una universitat virtual, els alumnes acostumen a ser persones que treballen i els professors,
especialistes contractats per a encarregar-se d’aules virtuals.
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4.1. Introducció

L’objectiu d’aquest capítol és apropar-se a l’ús no acadèmic d’Internet que està fent la comunitat universitària. Per a fer-ho, partim de la premissa, constatada inequívocament en la
immensa majoria de la literatura internacional i nacional, que el sector de població d’estudiants. i en particular d’estudiants universitaris. és el que proporcionalment, respecte al conjunt de la població, té uns nivells d’ús més elevats de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC), uns nivells de connexió més elevats a Internet i un ús més freqüent i intensiu d’Internet (Katz, 2005; Woolgar, 2005).15

L’assumpció d’aquesta premissa és el que ens fa decidir a dissenyar una recerca orientada
a analitzar allò que estan fent els que sabem que es connecten a Internet. La nostra recerca
pretén establir, per a tots les que ja disposen d’un accés a Internet, com i de quina manera
hi accedeixen, amb quina freqüència ho fan, quines activitats realitzen i de quina manera
l’ús d’aquest mitjà els modifica el temps de dedicació a les seves activitats habituals. Evidentment, la decisió d’apropar-se només als que es connecten a Internet implica no tenir en
compte els que no s’hi connecten, i per tant descartar analitzar les causes i els motius dels
que no accedeixen a Internet. L’àmplia literatura existent, tant a escala nacional com internacional, dedicada a analitzar les causes de les dificultats d’accés a Internet d’amplis sectors de la societat, el que es coneix habitualment amb el terme de bretxa digital, ens permet
concentrar els esforços a analitzar aquells que sí que hi estan connectats, proporcionalment
molt menys tractats en les recerques d’aquest àmbit d’estudi.

Les poques recerques realitzades des d’aquesta perspectiva ens obliga a una aproximació
analítica articulada a dos nivells: en primer lloc, una aproximació explorativa, que pretén establir una fotografia que descrigui allò que està fent la comunitat universitària a Internet i que
ens ha de permetre detectar els elements rellevants susceptibles de ser analitzats posteriorment en una segona aproximació, aquesta més analítica, que intentarà establir les diferències més significatives al si dels dos grups poblacionals objecte del nostre estudi:
l’alumnat i el professorat universitari.

A nivell expositiu, aquesta doble aproximació es veurà reflectida, quan s’escaigui, en el text.
La descripció de les dades generals, resultants de la nostra enquesta, s’aniran complemen-

15. Segons les dades de l’INE, de 2006, el 94% dels individus amb estudis superiors finalitzats utilitzen ordinadors i es
connecten a Internet. Per al conjunt de la població, el percentatge que ofereix l’INE és de 57,1%. Segons l’estudi més recent publicat per Red.es, el 29,8% dels internautes espanyols tenen estudis superiors, quan els individus amb estudis universitaris representen el 16,9% del total de la població espanyola.
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tant, en el cas que es detectin elements significatius i rellevants de destacar, d’una anàlisi
més detallada que mostri les diferències internes de la població estudiada. En les conclusions de cada apartat, intentarem establir un perfil d’usuaris que reculli les principals troballes
de la recerca i relacioni els aspectes generals, vàlids per al conjunt de la població universitària, amb les diferències que ens expliquin el comportament intern divers dels dos grups
que analitzem.

Tot i que, com s’ha esmentat, les recerques orientades a analitzar amb detall les diferències
existents en els usos que estan fent els usuaris d’Internet són, proporcionalment, força inferiors a aquelles orientades a analitzar les causes i els motius de la bretxa digital en l’accés
a Internet, la literatura disponible apunta alguns indicis que tractarem de contrastar i que
ens permeten llançar una hipòtesi de treball provisional, segons la qual s’afirmaria que, un
cop superada la bretxa digital d’accés a Internet, ens trobaríem amb una segona bretxa,
aquesta fonamentada, essencialment, en una asimetria en l’extensió i la intensitat dels usos
d’Internet per part dels usuaris. Seria, doncs, el volum d’usos que es realitza a Internet i la
intensitat amb què es realitzen aquests usos el que definiria la nova divisòria entre els usuaris que han superat la divisòria de l’accés a Internet.

El capítol s’estructura en tres parts: en la primera es veurà com i de quina manera els usuaris de la nostra població es connecten a Internet, així com la seva freqüència d’ús i l’experiència acumulada en l’ús del mitjà, juntament amb algunes variables més que ens
permetran establir un perfil d’accés dels nostres usuaris. En la segona part, intentarem analitzar què fa la comunitat universitària a Internet, apropar-nos als seus usos i a la seva intensitat, comparar els dos grups objecte de la nostra anàlisi, estudiants i professors, i
observar les diferències que es puguin produir al si dels nostres dos grups. Finalment, en
la tercera part, analitzarem si l’ús d’Internet modifica el temps que es destina a tota una sèrie
d’activitats quotidianes per tal de mesurar fins a quin punt Internet està transformant els hàbits quotidians dels nostres usuaris.

4.1.1. Algunes delimitacions dels resultats obtinguts

Abans de començar el capítol, és pertinent establir algunes delimitacions que ajudaran a
emmarcar la significativitat dels nostres resultats i el grau de la seva possible extrapolació.
Aquesta delimitació no és estadística (ja s’ha fet en un altre capítol d’aquest informe), sinó
que té relació amb el tipus d’enquesta que s’ha emprat per a obtenir els resultats i amb algunes peculiaritats del tipus d’usuari que l’ha respost.

Com s’ha esmentat, l’objectiu de la recerca és analitzar els usos d’Internet que fan els usuaris
universitaris catalans que utilitzen aquest mitjà. Ara bé, no analitzem tot el sistema universitari
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català, sinó només els alumnes del sistema públic, és a dir, els de les vuit universitats públiques catalanes: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat
Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de
Lleida , Universitat de Girona i Universitat Oberta de Catalunya. Per tant, la nostra capacitat
de conèixer l’ús real que fa d’Internet la comunitat universitària se circumscriu a la comunitat
universitària del sistema públic català i no abraça el conjunt dels universitaris catalans que
cursen les seves carreres en les diverses universitats privades del nostre país.

D’altra banda, el tipus d’enquesta escollida per a l’elaboració d’aquest informe presenta alguns avantatges, però també algun inconvenient. El fet que s’hagi optat per una enquesta
on line (apropiada als objectius del projecte: observar els usos d’Internet dels que hi tenen
accés) ens ha permès accedir, potencialment, a tot l’alumnat i el professorat de les universitats públiques catalanes; no tenir les limitacions d’altres tipus d’enquesta ens permetia intentar abordar tota la població i, posteriorment, establir la mostra significativa amb les
respostes a la mà. Ara bé, el fet que l’enquesta fos on line ens oferia, també, algun desavantatge: l’única manera d’accedir a la totalitat dels alumnes i els professors universitaris
era a través del correu institucional que ofereixen totes les universitats públiques catalanes
als seus alumnes i al seu personal docent. Si bé en el cas del professorat això no implicava
excessives dificultats, ja que en la majoria dels casos els correus institucionals són, també,
els seus correus personals, en el cas de l’alumnat, el percentatge d’ús d’aquest correu institucional, almenys amb una freqüència alta, es redueix considerablement. Així doncs, és
pertinent aclarir que les respostes obtingudes provenen dels alumnes i professors de les
universitats públiques catalanes que són usuaris actius d’Internet i que empren el correu
institucional de la institució on segueixen els estudis o on duen a terme la pràctica docent.

Tot i aquestes prevencions, pensem que el volum de respostes obtingut, així com el treball
estadístic realitzat, ens permet oferir dades vàlides i significatives per al conjunt de la població universitària, o almenys per al conjunt de la població de les universitats públiques catalanes.
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4.2. L’accés a Internet

Tot i que partim de la premissa que tots els nostres enquestats són usuaris d’Internet, cal
establir com i de quina manera la nostra població accedeix a Internet. Des d’aquesta perspectiva, volem analitzar tot un conjunt d’elements que ens permetin caracteritzar la població
universitària des del punt de vista de l’accés a Internet. A partir d’aquests elements estarem
en condició d’establir uns perfils bàsics d’accés que ens permetran, posteriorment, analitzar
si existeixen diferències en l’ús d’Internet condicionats per aquest perfils previs.

En aquest apartat tractarem d’establir quins són els coneixements tecnològics de partida
dels estudiants i professors universitaris, a través de quins dispositius i de quin tipus de connexió accedeixen a Internet, des d’on ho fan i amb quina freqüència, així com quina és la
seva experiència en aquest mitjà. A la part final de l’apartat, alguns d’aquests elements ens
permetran configurar un indicador d’expertesa que serà l’element d’anàlisi fonamental per
a analitzar les diferències que puguin sorgir en els usos efectius d’Internet, així com en els
canvis que el mitjà estigui produint en les activitats quotidianes dels nostres usuaris, que
s’analitzaran en els dos apartats següents.

4.2.1. Habilitat d’ús

Per a accedir a Internet és una condició sine qua non posseir unes habilitats mínimes en
l’ús dels ordinadors, dispositiu principal a través del qual s’accedeix a Internet. De la mateixa manera, per a extreure un rendiment òptim de les potencialitats d’Internet cal proveir-se
d’habilitats en l’ús d’aquest mitjà. Davant la impossibilitat de dissenyar una bateria de preguntes per a copsar ambdós nivells d’habilitat, cosa que hauria implicat un augment substancial de l’extensió de l’enquesta, ja de per si ben llarga, vàrem optar per un criteri
autoavaluatiu, és a dir, que l’enquestat situés el seu nivell d’habilitats, tant pel que fa a l’ús
dels ordinadors com d’Internet en una escala de cinc opcions, des d’un nivell inicial fins a
un d’expert. En aquest sentit, un 54,86% de l’alumnat universitari manifestà que el seu nivell
d’habilitat d’ús dels ordinadors és avançat o expert, mentre que un 44,81% el situa en els
nivells bàsic i mitjà. És destacable que tan sols un 0,32% considera que el seu nivell d’ús
dels ordinadors és inicial, el més baix de l’escala plantejada.

Pel que fa als nivells d’habilitat d’ús d’Internet, l’alumnat universitari se situa en un 50,18%
en els nivells avançat i expert, mentre que un 49,49% se situa en els nivells mitjà i bàsic.
Com en el cas dels nivells d’ús de l’ordinador, només un 0,33% situa el seu nivell d’habilitat
en l’ús d’Internet en el nivell bàsic. Si bé en el cas de l’ús d’Internet es redueix lleument el
percentatge de població que se situa en els nivells més alts, fet atribuïble, potser, a la rela-
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tiva joventut del mitjà respecte al dispositiu, és remarcable que el conjunt de la població universitària tingui un bagatge important en l’ús tant dels ordinadors com d’Internet, tenint en
compte la brevetat temporal de l’extensió d’aquests dos elements.

Figura 4.1. Nivell d’habilitat d’ús dels ordinadors (professors i alumnes)

Font: elaboració pròpia

En el cas del professorat els percentatges són similars, només lleugerament inferiors en
l’habilitat d’ús dels ordinadors. Un 51,51% del professorat se situa en els nivells avançat i
expert, mentre que un 48,45% se situa en els nivells mitjà i bàsic. Pel que fa a l’ús d’Internet,
el conjunt del professorat se situa en un 50,35% entre expert i bàsic i en un 49,56% entre
mitjà i bàsic. En ambdós casos, el percentatge de població entre el professorat que se situa
en el nivell més baix de l’escala plantejada és marginal.

Figura 4.2. Nivell d’habilitat d’ús d’Internet (professors i alumnes)

Font: elaboració pròpia

Per tal d’obtenir una variable única, més operativa per a creuaments posteriors, hem establert un indicador únic d’habilitat d’ús de la tecnologia que ens ocupa, fusionant les dues
variables en una de sola, que ens indicaria l’habilitat real agregada del conjunt de la població. Aquesta nova variable ens ofereix uns resultats sensiblement diferents dels exposats
anteriorment. Així, amb la nova variable, el percentatge de població entre l’alumnat universitari que se situa en els dos nivells més alts d’habilitat d’ús, expert i avançat, seria d’un
59,94%, mentre que el que se situaria en els nivells mitjà i bàsic seria del 39,89%. Com
s’observa en la figura, la major part de la població, un 81,31%, queda situada entre els ni-
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vells mitjà i avançat. Aquest últim destaca un 47,25% per sobre del primer, 34,06%, mentre
que els que se situarien en el nivell expert doblen els que queden en els nivells bàsic i inicial.
Pel que fa al professorat, també aquí els percentatges resultants són molt similars: el
58,28% quedaria situat entre els nivells avançat i expert, mentre que un 42,71% se situaria
entre els nivells mitjà i el bàsic. Com en el cas dels alumnes, la major part de la població
queda situada en el nivell mitjà, un 37,13%, i l’avançat, un 46,07%; i deixant en el nivell més
alt, el d’expert, el doble de població, un 11,21%, dels que se situen en el bàsic, un 5,58%.
En ambdós grups el tant per cent de població que resultaria situat en el nivell més baix de
l’escala del nostre indicador únic és marginal, minúscul en el cas dels alumnes, un 0,17%,
i inexistent en el cas del professorat.

Figura 4.3. Indicador agregat d’habilitat tecnològica (alumnes)

Font: elaboració pròpia

Figura 4.4. Indicador agregat d’habilitat tecnològica (professors)

Font: elaboració pròpia
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Si observem internament els dos grups objecte del nostre treball, podem veure que s’hi destaquen diferències per sexe, edat i àrea d’estudis en relació amb les habilitats en l’ús dels
ordinadors i d’Internet. Prenent l’indicador acumulat d’habilitat tecnològica descrit més
amunt i creuant a través de taules de contingència amb les variables esmentades, observem que, tant en el cas dels alumnes com dels professors, els homes i els que es dediquen
a titulacions vinculades a les àrees de ciència declaren uns nivells d’habilitats d’ús superiors
al de les dones i als que es dediquen a titulacions vinculades a l’àrea de lletres.

Taula 4.1. Relació entre l’indicador agregat d’habilitat tecnològica i el gènere de
l’alumnat

Font: elaboració pròpia

Les dades obtingudes creuant l’indicador únic d’habilitat tecnològica amb la variable sexe
confirmen els estudis disponibles tant a escala nacional com internacional, que constaten
diferències de gènere en favor dels homes tant en la incorporació a l’ús de les tecnologies
com en l’habilitat en el seu ús (Ono, 2003; Thompson, 2001; Katz, 2005). Los nostres dades
són concloents en aquest sentit, si bé és cert que la majoria dels homes i les dones se situen
en els dos nivells superiors de la nostra escala d’habilitat d’ús, la diferència entre els dos
grups és considerable: les dones superen lleument el 50%, mentre que el 73% d’homes
s’autocol·loquen en aquests nivells. La distància entre el grup de les dones i el dels homes
augmenta si ens concentrem en el nivell superior, el d’expert, en què els homes quadrupliquen les dones. Entre els professors, aquesta distància no és tan accentuada, tot i que es
manté. El 58,71% dels homes se situa en els dos nivells superiors de la nostra escala, mentre que entre les dones se situen en aquests nivells el 55,5%. Si ens concentrem en el nivell
superior, el d’expert, els homes doblen les dones.
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Taula 4.2. Relació entre l’indicador agregat d’habilitat tecnològica i el gènere del
professorat

Font: elaboració pròpia

Una disposició de població similar, la trobem quan creuem la variable d’habilitat agregada
amb l’àrea d’estudi de la nostra població d’alumnes universitaris. El 67,91% dels estudiants
de l’àrea de ciències se situa en els dos nivells superiors de la nostra escala, mentre que
de l’àrea de lletres se situa el 53,11%. Concentrant l’anàlisi en el nivell superior de la nostra
escala, veiem que els estudiants de l’àrea de ciències que es declaren experts quadruplica
els que s’hi declaren experts de l’àrea de lletres. En el cas del professorat, si bé es detecta
alguna diferència en benefici dels professors de l’àrea de ciències, aquesta no és tan acusada com en el cas dels alumnes.

Taula 4.3. Relació entre l’indicador agregat d’habilitat tecnològica i l’àrea d’estudis.
Alumnes

Font: elaboració pròpia
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Finalment, si observem la variable que defineix l’habilitat tecnològica creuada per als grups
d’edat creats, veurem que, pel que fa als alumnes, els tres grups d’edat centrals, que inclouen els alumnes de 21 a 32 anys, tenen un nivells superiors d’habilitat d’ús respecte als
grups dels dos extrems, els més grans de 33 anys i els menors de 21. Més del 60% de la
població dels tres grups d’edat centrals se situen en els dos nivells superiors de la nostra
escala (avançat i expert), mentre que només se situen en aquests nivells el 51,34% dels
menors de 21 anys i el 58,47% dels més grans de 33. Les dades recopilades demostren la
relació positiva entre els grups d’edat més joves i uns nivells més alts d’ús de tecnologies,
però també la necessitat d’un cert procés de maduració, d’aprenentatge, per a assolir els
nivells d’habilitats elevats, com demostra el fet que els menors de 21 anys es troben, en percentatge, per sota dels tres grups següents, i fins i tot del grup de més edat.

Taula 4.4. Relació entre l’indicador agregat d’habilitat tecnològica i l’àrea d’estudis.
Professors

Font: elaboració pròpia

Pel que fa als professors, la distància entre els grups d’edat més jove i els grups de més edat
augmenta considerablement. Si en els dos grups d’edat més jove, el grup de menors de 30 anys
i el grup d’entre 30 i 39 anys, més del 70% se situen en els dos nivells superiors de la nostra
escala, en els tres grups següents veiem una davallada lineal dels que se situen en aquests dos
nivells superiors, el 56,22% del grup de 40 a 49 anys, el 43,42% dels que pertanyen al grup d’entre 50 i 59 anys, i el 36,85 dels que pertanyen al grup de més de 60 anys; en el cas del professorat universitari també es confirma una correlació positiva entre els grups d’edat més joves i un
alt nivell d’habilitat d’ús de les tecnologies, tant dels ordinadors com d’Internet.
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Taula 4.5. Relació entre l’indicador agregat d’habilitat tecnològica i els grups d’edat
del professorat

Font: elaboració pròpia

4.2.2. Dispositius de connexió a Internet

És evident que per a accedir a Internet requerim d’un dispositiu tecnològic que ens ho permeti. Tradicionalment el principal dispositiu d’accés a Internet ha estat l’ordinador. En els
darrers anys, però, han aparegut altres dispositius que possibiliten accedir a Internet de manera eficient. Ara bé, com demostren les dades recopilades, el grau de penetració en la població d’aquests dispositius encara és molt feble. El 99,80% dels nostres alumnes
enquestats declaren que es connecten a Internet a través de l’ordinador, mentre que només
un 6,85% ho fa a través dels telèfons mòbils, un 2,94% a través de les PDA, un 1,35% des
de consoles de joc i només un 0,54% afirma fer-ho a través de la televisió. En el cas del
professorat, observem la mateixa tendència. Un 99,95% declara accedir a Internet a través
de l’ordinador, un 3,63% a través del mòbil i un 4,84% a través de la PDA. L’ús de la televisió
i de les consoles de joc com a dispositius d’accés a Internet són marginals en el cas del
professorat; només declara emprar-los un 0,28% en el cas de la primera i un 0,09% en el
cas de les segones.

Comparant tots dos grups observem algunes diferències interessants, que de ben segur tenen relació amb la diferència d’edat dels dos grups. Els alumnes pràcticament doblen els
professors en l’ús del mòbil com a dispositiu d’accés a Internet, mentre que els professors
quasi doblen els alumnes en l’ús de la PDA com a dispositiu d’accés. Pel que fa als altres
dos dispositius plantejats, els percentatges de població que empren la televisió com a mitjà
per a accedir a Internet són testimonials, tant en el cas dels alumnes com dels professors i
amb una molt breu variància entre ells; però el cas de les consoles de joc ens mostra un ús
més elevat per part dels alumnes que no pas dels professors i ens confirmaria, indirectament, un grau més gran de penetració d’aquestes tecnologies entre la població més jove.
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Figura 4.5. Tipus de dispositius a través dels quals es connecten a Internet. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Figura 4.6. Tipus de dispositius a través dels quals es connecten a Internet. Professors

Font: elaboració pròpia

Com hem vist, el dispositiu preferent per a connectar-se a Internet és l’ordinador. Ara bé,
cal establir la penetració d’aquest dispositiu en la nostra població, tant pel que fa a la seva
possessió com pel que fa al tipus de connexió disponible per tal de mesurar la capacitat
d’accés a Internet dels nostres enquestats. Era pertinent, doncs, preguntar als nostres enquestats sobre el tipus d’ordinador i connexió a Internet de què disposaven. Els resultats
són concloents. La pràctica totalitat de l’alumnat i el professorat universitari disposa d’ordinador propi amb connexió a Internet, només un 1,68% de l’alumnat i un 1,35% del professorat declara no disposar d’ordinador propi. De tots els que declaren que tenen ordinador
propi només el 7,05% de l’alumnat i el 5,82% del professorat assegura que disposa d’ordinador sense connexió a Internet; la resta de la població enquestada, el 91,27% dels alumnes i el 92,83% del professorat, declara disposar d’ordinador amb connexió a Internet.

Aquests resultats contrasten amb les dades disponibles de penetració de les tecnologies a
les llars espanyoles i catalanes, tant les que provenen de l’Eurobaròmetre (segons les dades d’aquesta institució el percentatge de llars espanyoles amb ordinadors és del 46%) com
les que pública l’INE (segons les dades disponibles per a 2006, el 61,6% de les llars catalanes disposen d’algun tipus d’ordinador), o de les dades resultants d’anteriors informes del
Projecte Internet Catalunya, en què es confirma que els estudiants, i entre ells, els estudiants universitaris són el sector de la població amb nivells més alts d’accés a aquest tipus
de tecnologies i a Internet.
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Figura 4.7. Possessió d’ordinador propi amb connexió a Internet. Alumnes

Font: elaboració pròpia

És interessant observar els tipus d’ordinador amb connexió a Internet que els enquestats
declaren disposar. El 50,32% declara que disposa d’ordinador de sobretaula, mentre que
un 15,45% ens diu que disposa d’ordinadors portàtils, i encara un 27,93% afirma que disposa de portàtil i sobretaula. Així doncs, les dades ens indiquen que un 43,38% dels alumnes universitaris que han respost aquesta enquesta disposa d’ordinadors portàtils amb
connexió a Internet, fet rellevant atès el breu període de temps de què disposem de portàtils
a preus accessibles per a la majoria de la població. Aquest fet ens podria estar indicant un
progressiu procés de convivència dels dos tipus d’ordinador, ja sigui per la seva complementarietat, ja sigui amb una voluntat substitutiva futura.

Figura 4.8. Possessió d’ordinador propi amb connexió a Internet. Professors

Font: elaboració pròpia

En el cas del professorat es detecta la mateixa tendència, encara que superior, en el procés
de convivència o substitució de l’ordinador de sobretaula pel portàtil. Un 35,42% declara
disposar d’ordinador de sobretaula, mentre que un 17,78% disposa d’ordinador portàtil. El
percentatge més gran, un 40,90%, és dels que disposen d’ambdós dispositius amb connexió a Internet. Així doncs, la suma agregada dels que disposen de portàtil és, en el cas del
professorat, d’un 58,68%.
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Figura 4.9. Tipus d’ordinador amb connexió a Internet. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Figura 4.10. Tipus d’ordinador amb connexió a Internet. Professors

Font: elaboració pròpia

Finalment, si observem el tipus de connexió de què els enquestats afirmen disposar, veiem
que el 87,46% de l’alumnat ens indica que disposen de connexió de banda ampla, ja sigui
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a través de connexions ADSL o cable, mentre que un 7,82% declara disposar de connexió
per mòdem convencional, sobre xarxa telefònica bàsica; finalment, un 6,30% diu que disposa dels dos tipus de connexió. És remarcable el fet que un 91,66% (afegint-hi el percentatge d’alumnes que declaren disposar dels dos tipus de connexió) de la població
universitària accedeixi a Internet sobre connexions de banda ampla, atès el poc temps relatiu de vida d’aquesta tecnologia accessible a tothom. De la mateixa manera, també es
destacable el fet que dels alumnes que declaren disposar de portàtils amb connexió a Internet la meitat es connecta a través de connexions sense fil o wireless. Un cop més, els
resultats obtinguts contrasten amb les dades disponibles de connectivitat a Internet de les
llars catalanes i/o espanyoles.16
El professorat universitari presenta dades similars, lleument superiors en la disponibilitat de
connexió a través de mòdem convencional. El 79,53% del professorat declara disposar de
connexió de banda ampla; el 9,90% declara connectar-se a través de mòdems convencionals, sobre xarxa telefònica bàsica, i el 10,57% manifesta disposar d’ambdós tipus de connexió. De manera agregada, els que disposarien de connexió de banda ampla serien el
90,1% del conjunt de la nostra mostra.
Figura 4.11. Tipus de connexió a Internet. Alumnes

Font: elaboració pròpia

16. Segons les dades de l’INE per a 2006, el 46,6% de les llars catalanes disposen d’accés a Internet, el 36,6% disposen
de connexions de banda ampla. Les dades coincideixen amb les que recentment va publicar l’Eurobaròmetre, que donava
la mateixa xifra, el 46%, per a les llars espanyoles.
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Figura 4.12. Tipus de connexió a Internet. Professors

Font: elaboració pròpia

4.2.3. La connexió a Internet

Tot i que, com s’ha vist, la immensa majoria de la comunitat universitària es pot connectar
des de la llar, tant l’alumnat universitari com el professorat accedeix a Internet des d’altres
llocs. L’extensió de la connexió d’Internet a la llar ha anat en paral·lel a l’augment i la consolidació d’una oferta pública i/o privada d’accessos a Internet per al conjunt de la població.
En el cas del sector de població objecte del nostre estudi, a més, gaudeix del que ha estat,
en els darrers anys, una política activa per part de les universitats públiques catalanes per
a proveir la comunitat universitària d’un accés raonablement eficient a Internet. Observar
des de quins accessos es connecten a Internet els alumnes i professors universitaris ens
ofereix un indicador del grau d’extensió de les opcions d’accés fora de la llar i del volum d’ús
que se’n realitza. En el cas concret de les universitats, a més, ens permet mesurar el grau
d’èxit de les polítiques impulsades per a tractar de garantir als seus estudiants un òptim accés a Internet.

A la pregunta “des d’on et connectes habitualment a Internet?”, un 88,32% de l’alumnat universitari respon que ho fa des de la llar, dada lleument per sota dels que responien que disposaven de connexió a la llar (un 91,66%), fet que indica que un petit percentatge dels
enquestats disposen de connexió a Internet, però que habitualment no l’usen. Un 62,17%
declara que es connecta habitualment des de la universitat, dada que, tot i petites variacions
per universitats, mostra un èxit raonable de les polítiques universitàries per a garantir un ac-
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cés suficient dels seus alumnes a Internet. Un 30,67% declara que es connecta des del seu
lloc de treball, dada interessant a tenir en compte, atès que el 64,77% de l’alumnat universitari afirma que compagina els estudis amb una activitat laboral remunerada, fet que ens
estaria indicant que una part important de les activitats remunerades són informals o bé activitats laborals de baixa qualitat. És destacable que l’opció més estesa d’accés a Internet
privat, espais de pagament habitualment coneguts com a cibercafès són emprats habitualment només pel 2,88% dels alumnes universitaris.

Figura 4.13. Llocs des d’on es connecten a Internet. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Figura 4.14. Llocs des d’on es connecten a Internet. Professors

Font: elaboració pròpia

En el cas del professorat, aquesta relativa variabilitat de l’alumnat pel que fa als llocs des
dels quals es connecten a Internet es redueix substancialment, essencialment perquè s’elimina l’opció de connexió des de la feina, que, en el cas del professorat, coincideix amb l’opció de connexió des de la universitat. Si observem la taula anterior, podem veure que un
93,21% del professorat declara que s’hi connecta des de la universitat, mentre que un
77,66% declara que ho fa habitualment des de la llar; respecte dels alumnes augmenta en
gran manera la distància entre els que diuen que tenen connexió a Internet des de la llar
(99,9%) i els que declaren emprar-la de manera efectiva, probablement perquè comparteixen l’equipament informàtic de la llar amb altres usuaris, els fills, als quals atorgarien prioritat en l’ús d’aquests equipaments. D’altra banda, l’alta connexió des de la universitat per
part del professorat universitari demostra que l’esforç emprat per les universitats catalanes
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de proveir d’un suficient equipament informàtic connectat a Internet per al seu personal docent ha estat àmpliament reeixit.

Finalment, i analitzant de manera agregada les dades resultants de les respostes d’alumnes
i professors, podem establir que, pel que fa al l’alumnat, menys d’un quart dels alumnes només es connecten des d’un sol lloc i que el 70,66% ho fa des de dos i tres llocs. La combinació llar + universitat és la més habitual, amb un 28,41%, i l’opció llar + universitat + altres
és la següent, amb un 24,87%. Pel que fa al professorat, una gran majoria, el 67,52%, es
connecten des de dos llocs i un 20,89% ho fa des d’un sol lloc.

Figura 4.15. Distribució de la població segons el nombre de llocs des dels quals es
connecta a Internet. Alumnes

Font: elaboració pròpia
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Figura 4.16. Distribució de la població segons el nombre de llocs des dels quals es
connecta a Internet. Professors

Font: elaboració pròpia

Com en l’ús de qualsevol tecnologia, l’experiència acumulada en el ús d’Internet ha de ser
una variable rellevant que impacti en la freqüència i la intensitat d’ús d’aquest mitjà. Si bé
és cert que la nostra població d’estudiants és força jove, l’extensió d’Internet, amb l’eclosió
del World Wide Web en els darrers deu anys, ens permet pensar que una part important de
la població universitària ha acumulat un bagatge d’ús remarcable. Disposar d’un indicador
d’experiència acumulada ens ajudarà a caracteritzar el perfil dels nostres usuaris d’Internet,
alhora que ens permet, de manera indirecta, resseguir històricament el grau de penetració
d’aquesta tecnologia en els estrats socials objecte del nostre estudi. Paral·lelament, també
podrem observar si es donen diferències internes quant a l’experiència acumulada en l’ús
d’Internet entre els dos grups d’aquest estudi, el professorat i l’alumnat, segons l’edat, el
sexe o l’àrea d’estudis.

Per a respondre a la pregunta “Quants anys fa que utilitzes Internet?” vam oferir una opció
de resposta entre 1 i 15 anys, ja que més enllà de 15 anys era altament improbable una
resposta positiva, no només per l’edat dels nostres enquestats (sobretot pel que fa als alumnes), sinó perquè en una data superior a aquesta la penetració d’Internet al nostre país era
extraordinàriament feble. Les dades recopilades ens indiquen que només un 3,6% dels
alumnes universitaris situen la seva experiència en l’ús d’Internet per sobre dels 10 anys,
mentre que la major part dels alumnes declaren una experiència d’ús entre 7 i 10 anys, un
41,53%, i entre 4 o 6 anys, un 37, 49%. Tan sols un 2,67% assegura disposar d’una experiència entre 1 i 2 anys.
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Figura 4.17. Distribució de la població per anys d’experiència a Internet. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Pel que fa al professorat, el grau d’experiència acumulada és superior, d’acord lògicament
amb uns estrats d’edat superiors. Tot i això, és remarcable que el 81,76% dels professors
universitaris que responen la nostra enquesta declaren tenir una experiència acumulada superior als 7 anys; hi destaca com a majoritària l’interval de 10 a 12 anys, representat per un
36,02%. Com en el cas dels alumnes, un percentatge molt baix dels nostres entrevistats,
un 1,12%, declaren tenir una experiència en l’ús d’Internet d’entre un i dos anys.

Figura 4.18. Distribució de la població per anys d’experiència a Internet. Professors

Font: elaboració pròpia
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Més enllà de les dades generals, és interessant observar algunes diferències internes que
es detecten per a ambdós grups. En el cas de l’alumnat i el professorat, s’observa una correlació positiva entre un grau més alt d’experiència en l’ús d’Internet, mesurat en els anys
que fa que s’utilitza Internet, i l’àrea d’estudis a la qual pertany, simplificada aquesta en àrea
de ciències o àrea de lletres. Tal com es pot veure en el gràfic de l’annex, el 49,66% dels
alumnes universitaris pertanyents a l’àrea d’estudis de ciències declara que fa set o més
anys que utilitza Internet, mentre que en l’àrea de lletres aquest percentatge, i per a aquest
interval d’anys, cau fins al 41,55%.

Un altre aspecte interessant és observar les diferències en el grau d’experiència per sexe.
La literatura disponible demostra que, en el cas de les tecnologies de la informació i la comunicació i en l’accés a Internet, en termes generals, les dones s’hi incorporen més tard
que els homes. Ara bé, els estudis més recents demostren que en els estrats d’edat més
joves aquesta distància en la incorporació a l’ús d’Internet s’està reduint, llimant una bretxa
digital de gènere pel que fa a l’accés a Internet. Analitzant les dades resultants de la nostra
enquesta es confirma aquesta dinàmica.

Si observem les taules de contingència següents, on hem creuat els anys d’experiència
amb els estrats d’edat elaborats i controlats pel sexe, veiem que la distància existent entre
homes i dones pel que fa a l’experiència acumulada en l’ús d’Internet es va reduint. Prenent
els marges d’experiència més elevats (de 7 a 15 anys utilitzant Internet), veiem que la diferència d’experiència acumulada pels estrats de més edat, els més grans de 33 anys, és molt
superior, un 15% (el 65,30% dels homes més grans de 33 anys fa entre 7 i 15 anys que es
connecta a Internet, davant el 50,13% de les dones més grans de 33 anys), a la diferència
existent entre els alumnes més joves, els menors de 21 anys, en què la diferència s’ha reduït a poc més d’un 7% (el 33,52% dels homes menors de 21 anys declaren una experiència d’entre 7 i 15 anys, enfront del 26,12% de les dones menors de 21 anys). A nivell
general, observem una progressiva reducció de la distància en l’experiència acumulada entre homes i dones a mesura que es redueix l’edat dels nostres enquestats. Aquestes dades,
doncs, confirmarien les dinàmiques observades en altres estudis, segons els quals les dones més joves estarien reduint la distància existent en relació amb els homes pel que fa a
l’accés a Internet. Tot fa preveure que aquesta tendència es mantindrà o s’agreujarà, fet que
potencialment significarà la desaparició d’aquesta bretxa de gènere en un futur proper.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

211

L’ús no acadèmic d’Internet

Taula 4.6. Relació dels anys d’experiència a Internet amb els grups d’edat, controlat
per homes. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Taula 4.7. Relació dels anys d’experiència a Internet amb els grups d’edat, controlat
per dones. Alumnes

Font: elaboració pròpia

En el cas del professorat, observem que la dinàmica relacionada amb l’àrea d’estudi es reprodueix, però, en canvi, la dinàmica per sexe i edat no. Pel que fa a l’àrea d’estudis, i de
la mateixa manera que en el cas del grup d’alumnes, el professorat vinculat als estudis de
l’àrea de ciències té més experiència acumulada. La majoria del professorat de l’àrea de
ciències, el 57,13%, declara usar Internet des de fa entre 10 i 15 anys, mentre que entre el
professorat de l’àrea de lletres els que declaren utilitzar Internet entre aquests marges
d’edat està per sota del 50%, un 47,19% (vegeu l’annex).

El fet que, en el cas del grup de professors, no s’observi la dinàmica de reducció de la distància
en l’experiència acumulada entre els homes i les dones, lluny de refutar la tesi que s’està reduint
progressivament aquesta distància, la constataria, ja que el descens més fort en aquesta distància l’observem en els grups d’edat dels alumnes menors de 30 anys. Els professors menors
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de 30 anys (vegeu la taula en l’annex) estarien reproduint la distància observada per als grups
d’edat entre 29 i 32 anys, i entre 25 i 28 anys, creats pel grup d’alumnes del nostre estudi.

Un cop establert des d’on es connecten a Internet i l’experiència acumulada en l’ús d’Internet de
la població objecte d’aquest estudi, cal que ara ens apropem al temps que destina la nostra població a connectar-se a Internet, mesurat en hores setmanals de sessions actives, fet que ens
permetrà establir uns nivells bàsics de freqüència d’ús d’Internet. És evident que la freqüència
d’ús ens ofereix un indicador directe de la periodicitat en l’ús d’aquest mitjà, el temps que es destina a navegar per Internet, així com un indicador, aquest indirecte, de la intensitat d’ús d’Internet.

Dues preguntes de l’enquesta ens permetran configurar aquest indicador de freqüència
d’ús. En la primera, demanàvem als enquestats que ens indiquessin els dies de mitjana que
es connecten setmanalment a Internet. En la segona, vam preguntar quina era la durada
mitjana de les sessions actives diàries a Internet, mesurada en hores.

La resposta a la primera pregunta ens ofereix que el 79,75% dels alumnes es connecten a
Internet entre cinc i set dies a la setmana, un percentatge substancialment inferior del que
resulta de les respostes del professorat universitari, entre els quals, un 89,62% assegura
connectar-se entre cinc i set dies a la setmana. Els que declaren connectar-s’hi entre dos i
quatre dies a la setmana són el 18,66% dels alumnes, el doble dels que s’hi connecten
aquests dies per part del professorat, un 9,12%. Tan sols un 1,59% dels alumnes i un 1,26%
del professorat manifesta connectar-s’hi un dia o menys a la setmana.

Figura 4.19. Dies de mitjana setmanals de connexió a Internet. Alumnes

Font: elaboració pròpia
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Figura 4.20. Dies de mitjana setmanals de connexió a Internet. Professors

Font: elaboració pròpia

Pel que fa a la segona pregunta, la referent a la durada mitjana de les sessions diàries (actives) a Internet, trobem més diferències entre l’alumnat i el professorat. Pel que fa als primers, la majoria dels alumnes universitaris que han respost la nostra enquesta, un 61,49%,
declaren que les seves sessions diàries a Internet duren entre una i tres hores; un 17% declara que aquestes duren menys d’una hora, i un 21,05% que les seves sessions duren entre tres i més de cinc hores. Les sessions actives del professorat, en comparació, tenen una
durada força superior: només un 2,42% d’aquests declara que la mitjana de les seves sessions diàries és inferior a una hora; un 46,91% afirma que les seves sessions duren de mitjana entre una i tres hores, i un 50,68% declara que les seves sessions actives duren entre
tres i més de cinc hores. A part de la diferència relativa en les franges horàries centrals, el
que és més destacat són les diferències existents en les franges horàries dels extrems, un
17% en comparació amb un 2,42% per a aquells que duen a terme sessions actives de
menys d’una hora i, encara més remarcable, un 6,91% dels alumnes que declaren sessions
actives de més de cinc hores enfront d’un 26,06% del professorat.
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Figura 4.21. Mitjana d’hores diàries de connexió a Internet. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Figura 4.22. Mitjana d’hores diàries de connexió a Internet. Professors

Font: elaboració pròpia
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Més enllà de l’ús efectiu que es fa amb el temps de connexió actiu, és evident que una
part important d’aquestes diferències tenen a veure, en primer lloc, amb el tipus d’activitat a realitzar, que ha de ser compatible amb la connexió activa a Internet, ja sigui perquè és beneficiosa per a realitzar aquesta activitat, ja sigui perquè ens permet
autoorganitzar-nos el temps de treball. En segon lloc, poden tenir a veure amb el temps
disponible per a connectar-se a Internet i, fins i tot, amb el nombre d’usuaris amb els
quals s’ha de compartir la connexió disponible. És evident que moltes de les activitats
que realitza un professor universitari es veuen beneficiades per l’ús d’Internet i, probablement, per a algunes d’aquestes activitats és un instrument indispensable. D’altra
banda, el tipus de jornada laboral del professor universitari permet una àmplia autogestió del temps de treball, fet que possibilita llargues jornades de connexió activa, ja sigui
per treball o per oci. L’alumnat, en canvi, està subjecte a unes jornades d’estudi, i en
alguns casos també de treball, que els ofereixen una capacitat d’autogestió feble del
temps, i també està subjecte a unes tasques a realitzar que, en la majoria dels casos,
sobretot en la jornada lectiva, són incompatibles amb una connexió activa a Internet.

En qualsevol cas, amb les dades recopilades de les dues preguntes sobre el temps destinat a la connexió a Internet, hem procedit com en el cas de les habilitats exposat més
amunt. Hem fusionat les dues variables anteriorment observades per a crear un indicador únic que ens indiqui, de manera agregada, la freqüència d’ús d’Internet. La resultant
d’aquesta agregació, segons el que es pot observar en el gràfic següent, situa una part
important de l’alumnat universitari, un 44,60%, en un nivell de freqüència mitjana d’ús
d’Internet, un 37,94% en els dos nivells mes alts (mitjana-alta i alta) i un 17,56% en els
dos nivells mes baixos (mitjana-baixa i baixa). Pel que fa al professorat, la distribució
varia substancialment: un 66,96% se situa en els dos nivells més alts de l’escala, un
25,45% en el nivell mitjà de freqüència d’ús, i un 7,59% en els dos nivells més baixos.
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Figura 4.23. Indicador de freqüència d’ús d’Internet. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Figura 4.24. Indicador de freqüència d’ús d’Internet. Professors

Font: elaboració pròpia

Creuant l’indicador creat per a mesurar la freqüència d’ús d’Internet amb les variables
sociodemogràfiques de què disposem, hi detectem dues diferencies remarcables, una
per cada un dels grups poblacionals de la nostra anàlisi. En el cas de l’alumnat, s’observa
una diferència de gènere en la freqüència d’ús d’Internet en els dos nivells més alts de l’escala que conforma l’indicador; si en el cas dels homes veiem que el 43% queda situat en
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els nivells de freqüència d’ús d’alta i mitjana-alta, en el de les dones el percentatge de població que queda situat en aquests nivells descendeix al 34%. Pel que fa al professorat, observem una diferència important en la freqüència d’ús d’Internet relacionada amb els grups
d’edat: com en el cas de l’indicador d’habilitat tecnològica, la freqüència d’ús d’Internet més
alta es troba en els grups d’edat més jove, els de menys de 30 anys, en què un 72,53% se
situa en els dos nivells més alts de l’escala de l’indicador, i disminueix de manera progressiva i continuada fins al grup de més grans de 60 anys, que tenen la menor freqüència d’ús
de la població, amb un 57% de la població d’aquesta edat situada en aquests dos nivells de
l’escala de freqüència d’ús d’Internet.

Taula 4.8. Relació de freqüència d’ús d’Internet i gènere. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Taula 4.9. Relació de freqüència d’ús d’Internet i gènere. Professors

Font: elaboració pròpia
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4.2.4. El perfil d’usuaris de la comunitat universitària
Un cop descrites les variables, estem en condicions d’establir un perfil bàsic d’accés a Internet
de la comunitat universitària objecte del nostre estudi. Com hem vist, la immensa majoria dels
usuaris que han respost la nostra enquesta declaren que es connecten a Internet a través d’ordinadors amb connexions de banda ampla, que en general es connecten des de dos o tres llocs
els alumnes, i des de dos llocs el professorat, majoritàriament des de la llar i des de la universitat.
La immensa majoria del professorat i l’alumnat es connecta a Internet pràcticament tots els dies
de la setmana, així com diverses hores al dia, la majoria dels alumnes d’una a tres hores diàries
de mitjana, la qual cosa significaria entre 15 i 21 hores setmanals en la ràtio més alta. Els professors, en canvi, mostren una freqüència d’ús més elevada: la majoria s’hi connecta diàriament
entre tres i més de cinc hores de mitjana. Ara bé, les dades ens mostren que, entre els alumnes,
els homes s’hi connecten amb més freqüència que les dones, i entre el professorat, els més joves mostren una freqüència d’ús d’Internet força superior que els estrats de més edat.
En general, la comunitat universitària declara una experiència en l’ús d’Internet prou dilatada.
La major part dels alumnes afirma connectar-se a Internet des de fa més de quatre anys, mentre
que la majoria del professorat situa la seva experiència en l’ús d’Internet per sobre dels set anys.
Com en el cas de la freqüència d’ús, es detecten diferències en l’experiència d’ús d’Internet pel
que fa a l’edat i al sexe dels nostres enquestats. Sobretot en el cas dels alumnes, constatem
una menor experiència en les dones, tot i que la distància entre sexes es va escurçant entre les
poblacions més joves.
La majoria de l’alumnat i el professorat universitari declara posseir uns nivells d’habilitat d’ús dels
ordinadors i d’Internet entre avançat i expert, tot i que també representa un percentatge elevat els
que situen la seva habilitat d’ús en els nivells mitjà i inicial. És remarcable que només un percentatge marginal dels nostres enquestats se situï en el nivell més baix, el bàsic. També en aquesta
variable detectem diferències de sexe i edat en l’habilitat d’ús tecnològica, així com de l’àrea d’estudi. Entre els alumnes, els homes dels tres estrats d’edat centrals (dels cinc creats) i de ciències
serien els que mostrarien unes habilitats d’ús superiors al conjunt de la població observada. En
el cas del professorat, es reproduiria aquesta dinàmica per als estrats d’edat més joves.
Finalment, i per tancar aquest apartat, hem considerat pertinent crear una variable17 que agrupi
les variables d’habilitat, freqüència d’ús i experiència en l’ús d’Internet, que ens ofereixi una escala d’expertesa en l’ús d’Internet. Aquest indicador ens permetrà creuaments posteriors més
senzills per tal d’establir en quin grau l’expertesa condiciona l’ús que es fa d’Internet. Com veurem, la variable creada arrossega les diferències detectades en les variables que la configuren.

17. Per a veure de manera detallada com s’ha construït la variable, consulteu l’annex.
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L’indicador d’expertesa situa l’alumnat i el professorat en una escala jeràrquica de cinc nivells: alta, mitjana-alta, mitjana, mitjana-baixa i baixa. Les dues figures següents ens mostren com queden distribuïts els dos grups objecte del nostre estudi a partir del nou indicador.
El 52,31% de l’alumnat se situa en els dos nivells superiors i la immensa majoria es concentra en el nivell mitjà-alt, el 49,76%; un 40,92% queda situat en el nivell d’expertesa mitjà,
i només un 0,13% queda situat en el nivell més baix de l’escala. En el cas del professorat,
el 64,91% se situa en els dos nivells més alts de l’escala, i el nivell mitjà-alt, com en el cas
de l’alumne, el concentra el gruix de la població, un 59,93%; el 31,04% se situa en el nivell
mitjà de l’escala i només un 0,6% en el nivell més baix.

Figura 4.25. Indicador d’expertesa. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Figura 4.26. Indicador d’expertesa. Professors

Font: elaboració pròpia

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

220

L’ús no acadèmic d’Internet

Com no podia ser d’una altra manera, atès que les variables que configuren el nou indicador
indicaven diferències internes en els dos grups que estem analitzant, l’indicador “expertesa”
mostra diferències importants quan el creuem amb les variables estructurals disponibles:
sexe, edat i àrea d’estudi. En el cas de l’alumnat, la majoria dels homes queden situats en
els dos nivells superiors de l’escala d’expertesa, un 63%, mentre que la majoria de les dones, el 55%, queden situades entre el nivell mitjà d’expertesa i el mitjà baix. Aquesta diferència també es dóna entre els que queden situats en el nivell més baix de la nostra escala,
entre els quals el 80% són dones. Pel que fa al professorat, aquesta diferència es reprodueix, tot i que no és tan acusada: tant els homes com les dones queden situades, en la seva
majoria, en els dos nivells superiors de l’escala, però el volum dels homes, amb un 69%, és
11 punts superior al de les dones, 58%.

Taula 4.10. Relació de l’indicador d’expertesa i gènere. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Taula 4.11. Relació de l’indicador d’expertesa i gènere. Professors

Font: elaboració pròpia
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Pel que fa a l’edat, també detectem diferències significatives. En el cas dels alumnes, a excepció del grup d’edat dels menors de 21 anys, tots els altres situen la seva població en els
dos nivells superiors de l’escala d’expertesa, però són els grups d’edat d’entre 25 i 28 anys
i els d’entre 29 i 32 els que situen un percentatge més gran de població en aquests nivells.
El grup de menors de 21 anys queden situats majoritàriament en el nivell mitjà d’expertesa
en l’ús d’Internet. Pel que fa al professorat, el grup dels més joves, els menors de 30, i els
de més edat, els més grans de 60, són els que presenten un menor percentatge de població
en els dos nivells superiors de l’escala, mentre que dels tres grups centrals, els de 30 i 39
anys i els d’entre 40 i 49 anys, se situen en més d’un 60% en aquests dos nivells superiors
de la nostra escala. Evidentment, tant en el cas del professorat com en el de l’alumnat, els
grups de menor edat queden lleument “penalitzats” per la incorporació en l’indicador de la
variable d’experiència en l’ús d’Internet. Ara bé, és curiós observar, comparant tots dos
grups, que els menors de 30 anys del grup del professorat presenten un percentatge inferior
de població situada en els dos nivells superiors, en comparació amb els grups d’aquesta
edat dels alumnes. Una explicació d’aquesta diferència és que la majoria dels professors
menors de 30 anys de la nostra mostra són dones, les quals, com hem vist, mostren uns
nivells d’expertesa inferiors als homes.

Taula 4.12. Relació de l’indicador d’expertesa i grups d’edat. Alumnes

Font: elaboració pròpia
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Taula 4.13. Relació de l’indicador d’expertesa i grups d’edat. Professors

Font: elaboració pròpia

Finalment, i pel que fa a l’àrea d’estudis, la majoria dels alumnes de ciències, el 58%, se
situen en els dos nivells superiors de la nostra escala, mentre que la majoria dels alumnes
de lletres, el 53%, se situen en els dos nivells següents. Aquesta dinàmica es reprodueix en
el cas del professorat, però d’una manera força més atenuada.
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4.3. Usos d’Internet

En aquest apartat, tractarem d’establir els usos que la comunitat universitària està fent d’Internet. Ho farem des d’una doble perspectiva: una primera, quantitativa, en què analitzarem
el volum d’usos que la nostra població realitza a Internet; i una segona, més qualitativa, que
analitzarà la intensitat d’aquests usos. Seguint l’estructura de l’apartat anterior, oferirem una
descripció dels resultats generals, diferenciats pel grup d’alumnes i el de professors, vàlids
per al conjunt de la comunitat universitària, i, posteriorment, analitzarem les diferències que
es detectin en cadascun dels dos grups, a nivell de les variables estructurals de sexe, edat
i àrea d’estudi. Un cop observats els resultats genèrics, utilitzarem l’indicador d’expertesa
per tal de validar o refutar la nostra hipòtesi de partida, per a la qual existiria una bretxa digital en els usos d’Internet condicionada per l’expertesa d’ús del mitjà.

Finalment, a partir del volum d’usos d’Internet, la intensitat declarada en què es duen a terme aquests usos i el nostre indicador d’expertesa, intentarem establir uns perfils d’usuaris
que ens permetin comprendre les diferències existents entre usuaris d’unes característiques sociodemogràfiques força similars.

4.3.1. El volum d’ús d’Internet de la comunitat universitària

Per a mesurar el volum i la intensitat d’ús de la comunitat universitària, vàrem sotmetre a la
consideració de la nostra població 23 activitats diferents. Per a cadascuna d’aquestes activitats es demanava als enquestats que assenyalessin amb quina intensitat les utilitzaven, a
través d’una escala jeràrquica de cinc opcions. D’aquesta manera assolíem, en una sola
pregunta, una indicació d’ús i d’intensitat.

Evidentment, l’elecció d’una de les activitats proposades no excloïa l’elecció d’altres. La taula següent recull, ordenada jeràrquicament, els percentatges d’ús declarat per part de
l’alumnat universitari de cadascuna de les activitats. Com es pot observar, 16 de les 23 activitats proposades han estat seleccionades, o han rebut una resposta positiva per més d’un
50% de la nostra població d’alumnes.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

224

L’ús no acadèmic d’Internet

Figura 4.27. Distribució de la població segons l’activitat declarada. Alumnes

Font: elaboració pròpia

En el cas del professorat, la taula resultant de les respostes obtingudes presenta diferències
substancials respecte a la dels alumnes, tant en el nombre d’activitats realitzades per una
majoria de la població com per l’ordre de les activitats en funció de la freqüència d’ús.
Aquestes diferències tenen una relació directa amb la diferència d’edat dels dos grups objecte d’estudi.

Figura 4.28. Distribució de la població segons l’activitat declarada. Professors

Font: elaboració pròpia
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Primerament, com es pot observar comparant les dues figures anteriors, només són 11 les
activitats que la majoria del professorat declara realitzar, respecte a les 16 de l’alumnat. En
segon lloc, algunes activitats que tenen una posició destacada en la classificació de la freqüència d’usos dels alumnes cauen en importància en la taula que recull les respostes del
professorat: activitats com l’ús de la missatgeria instantània, la baixada de música i/o pel·lícules, jugar o xatejar assoleixen percentatges molt superiors en el cas de l’alumnat que en
el del professorat; i a l’inrevés, trobem activitats com comprar o realitzar tasques administratives que tenen percentatges més elevats entre el professorat que entre l’alumnat.

Més enllà del fet que sembla evident que l’alumnat fa un ús més extens d’Internet que el
professorat, les dades semblen mostrar una consideració diversa del mitjà per part de cadascun dels dos grups. Interpretant les dades extretes de la nostra enquesta, el professorat,
que representen les persones de més edat dels nostres dos grups poblacionals, hauria pres
Internet com un instrument més per a realitzar les activitats quotidianes i estaria emprant
les eines que els permeten una realització més eficient de les seves tasques; mentre que
l’alumnat, on resideixen els grups més joves de la nostra població, haurien integrat Internet
a la seva pràctica quotidiana, estarien més predisposats i aprofitarien en major mesura les
múltiples possibilitats comunicacionals, de sociabilitat i d’oci que permet el mitjà.

Altres explicacions que ens permetrien entendre la divergència entre els usos declarats per
part dels alumnes i dels professors serien explicacions, també, derivades de la diferència
d’edat. Que els grups de més edat siguin els que compren i realitzen tasques administratives en major mesura té a veure amb les diferències en el poder adquisitiu d’un grup i l’altre,
però també, com s’apuntava en l’Informe de recerca de la societat xarxa a Catalunya del
Projecte Internet Catalunya (Castells, 2002), a la consideració d’Internet, per part dels més
joves, com un espai de lliure pagament, com estarien demostrant els alts percentatges d’ús
d’Internet entre aquests grups d’edat per a baixar música i/o pel·lícules, per a baixar programari i per a accedir a continguts d’àudio i vídeo.

Un altre bon indicador per a constatar aquesta activitat d’ús d’Internet més elevada entre la
població més jove és prendre com a referència, d’entre les activitats plantejades, les que
han tingut una implantació i una popularització relativament més recent, com és el cas dels
weblogs, un dels motors de l’extensió del que es coneix com a Web 2.0, i els sistemes RSSfeed, un sistema de sindicació de continguts que permet rebre a l’usuari que ho desitja els
continguts actualitzats d’una web. En aquestes dues activitats, l’alumnat declara emprar-los
en un percentatge força superior (per sobre del 60% de la població) que els que declaren
fer-ho entre el professorat, menys d’un 40% en la visita a weblogs, i menys d’un 50% en la
recepció de notícies a través dels sistemes de sindicació de continguts.
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Ara bé, el fet que els alumnes utilitzin més extensament Internet no vol dir que tots ells ho
facin de la mateixa manera. Per a analitzar com es distribueix la variabilitat d’ús entre els
dos grups que estem estudiant, hem agrupat la població segons el nombre d’usos que declara realitzar. Observant la figura següent, veurem que la nostra població d’alumnes se situa, en la seva immensa majoria, un 75,33%, entre 10 i 19 usos declarats, i una mica més
de la meitat de la població, el 50,82%, entre 12 i 17 usos declarats.

Figura 4.29. Distribució de la població segons el nombre d’usos declarats. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Pel que fa al professorat, aquesta mateixa figura es desplaça, lògicament, cap a l’esquerra,
i situa un percentatge similar de la població, un 77,71%, entre 7 i 15 usos, i una mica més
de la meitat de la població, el 57,15%, entre 8 i 13 usos. La tendència a un menor volum
d’ús per part del professorat també es reflecteix en aquesta figura.

Figura 4.30. Distribució de la població segons el nombre d’usos declarats. Professors

Font: elaboració pròpia

Si acceptem el volum d’ús com un indicador de l’activitat a Internet, podem establir una gradació en el volum d’ús, considerant de 0 a 7 activitats un volum baix d’ús, de 8 a 15 activitats
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un volum mitjà d’ús i de 16 a 23 activitats un volum alt d’ús. Aquesta gradació ens ofereix
una distribució de la població que, entre els alumnes, situaria un 6,01% de la població en el
nivell baix de volum d’ús, un 53,58% en el nivell mitjà de volum d’ús i un 40,41% en el nivell
de volum alt d’ús.

En el cas del professorat, aquesta gradació situaria un 14,2% en el primer terç del gràfic,
que recull els que declaren realitzar entre 0 i 7 usos, és a dir, el que hem tipificat com a volum baix d’ús; un 71,28% de la població, la immensa majoria, en el nivell mitjà de volum
d’ús, i un 14,52% en el nivell alt de volum d’ús. Comparant els dos grups, s’observa que en
el nivell més alt de volum d’ús l’alumnat quasi triplica el professorat, i en el nivell baix de
volum d’ús el professorat dobla l’alumnat.

Un cop comparat el volum d’ús entre els dos grups objecte d’estudi i observades les diferències existents, ara cal observar les diferències al si de cadascun dels grups. Com en casos anteriors, hem procedit a creuar, a través de taules de contingència, els usos declarats
dels nostres enquestats amb les variables estructurals de què disposem: sexe, edat i àrea
d’estudi. En totes i cadascuna d’elles es detecten diferències significatives.

En el cas dels alumnes, observem un volum d’ús més elevat d’Internet entre els nois respecte de les noies. També s’observa un volum d’ús més elevat entre els que es declaren
estudiants de l’àrea de ciències respecte als que s’hi declaren de l’àrea de lletres. Finalment, també s’observa un volum d’ús més elevat i una variabilitat d’ús més alta en els grups
d’edat més joves respecte dels més grans. De fet, es reprodueix un patró similar a aquell
que observàrem en l’apartat dedicat a l’accés a Internet, quan analitzàvem l’indicador d’expertesa en relació amb les variables estructurals.

Creuant els usos declarats pels alumnes amb la variable sexe, observem, tal com es pot
veure en la taula següent, que la majoria dels homes, el 54,60%, queden situats en l’últim
terç del gràfic, en l’interval tipificat com a volum alt d’ús d’Internet, mentre que la majoria de
les dones, el 61,46%, queden situades en el terç central del gràfic, en el que hem establert
com a volum mitjà d’ús. Les dones que queden situades en el primer terç del gràfic, en l’interval de 0 a 7 usos, el nivell de volum baix d’ús d’Internet, un 7,73%, doblen els homes que
se situen en aquesta mateixa posició, 3,48%.
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Taula 4.14. Relació de volum d’ús i gènere. Alumnes

Font: elaboració pròpia

També observem diferències significatives creuant els usos declarats de l’alumnat amb
l’àrea d’estudis a la qual pertanyen els nostres enquestats. Els alumnes de ciències queden
situats de manera quasi simètrica entre el que hem considerat nivell mitjà d’ús d’Internet, el
48,43%, i el nivell alt d’ús d’Internet, el 46,8%; mentre que només un 4,76% dels estudiants
de l’àrea de ciències queda situat en l’interval que recull el nivell baix d’ús d’Internet. En canvi, la majoria dels estudiants de l’àrea de lletres queden situats en el nivell mitjà d’ús d’Internet, un 58,02%, mentre que un 34,94% declaren que realitzen entre 16 i 23 activitats, el
nivell alt d’ús d’Internet. Finalment, un 7,04% des estudiants dels ensenyaments de l’àrea
de lletres queden situats en el nivell baix d’ús d’Internet.
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Taula 4.15. Relació de volum d’ús i àrea d’estudis. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Finalment, també es detecta una diferència clara per grups d’edat. Si bé en tots els grups
d’edat la proporció més elevada de població declara utilitzar entre 8 i 15 activitats, i se situa
en el que hem establert com a volum mitjà d’ús d’Internet, s’observa una clara diferència
entre els tres grups d’edat més joves i els dos de més edat. Si prenem el percentatge de
població que queda situada en l’interval que recull un nivell baix d’ús d’Internet, observem
que els tres grups d’edat més joves són representats entre un 4% i un 5%, mentre que de
la població que pertany als dos grups de més edat, un 7,52% per al grup de 29 a 32 anys,
i un 12,25% per als més grans de 33, queden situats en aquest interval. Veiem una mateixa
dinàmica si observem l’interval que representa el volum alt d’ús d’Internet, on el grup de
més edat és representat per un 26%, mentre que de la resta de grups la població que queda
situada en aquest interval representa entre un 37% i un 46%. Un cop més es constata que
els sectors més joves de la població són els que més usen Internet, també, com s’ha vist,
mesurat en termes de volum d’ús.
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Taula 4.16. Relació de volum d’ús i grups d’edat. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Pel que fa al professorat, també s’observen diferències en el volum d’ús d’Internet per gènere i àrea, però aquestes són molt més lleus que les observades per a l’alumnat. Els percentatges de la població que queda situada en els tres nivells de volum d’ús en funció de
les activitats declarades difereixen, només, entre un 3% i un 6%. Per contra, on s’observen
diferències molt significatives és en el volum d’ús segons l’edat del professorat. En els tres
nivells establerts de volum d’ús veiem que es produeix una dinàmica inversa que s’agreuja
a mesura que l’interval d’edat augmenta: com més joves són els enquestats més ús extens
es fa d’Internet, i com més grans són menor volum d’ús es detecta. Com es pot observar en
la taula següent, el professorat del grup d’edat més jove queda situat en un 39,02% en el
nivell de volum alt d’ús d’Internet, mentre que només un 4,95% d’aquests queden situats en
el nivell de volum baix d’ús. En canvi, entre els professors de més edat, un 23,32% dels més
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grans de 60 són els que queden situats en el nivell de volum baix d’ús, mentre que només
un 3,76% declaren que realitzen entre 16 i 23 usos, el nivell alt de volum d’ús. Els tres grups
d’edat centrals segueixen la mateixa dinàmica: com menys edat, més percentatge de població amb un volum alt d’ús i menor en el nivell de volum baix d’ús.

Taula 4.17a. Relació de volum d’ús i gènere. Professors

Font: elaboració pròpia
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Taula 4.17b. Relació de volum d’ús i grups d’edat. Professors

Font: elaboració pròpia

Un cop ens hem apropat al volum d’ús d’Internet general de la comunitat universitària, analitzat a partir del nombre d’usos declarats per aquells que van respondre la nostra enquesta,
veurem ara la distribució d’aquests usos segons el tipus d’activitat. Per a fer-ho, hem agrupat les 23 activitats que van sotmetre a consideració de la nostra població en set tipus d’activitat.18 D’aquesta manera, podrem observar com es distribueixen els dos grups que

18. Per a veure de manera detallada l’agrupació que configura els set tipus d’activitat, consulteu l’annex.
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configuren la nostra població per tipus d’activitat i, fonamentalment, analitzar el percentatge
de població que manifesta no realitzar algun d’aquests tipus d’activitat.

Evidentment, en els gràfics que recullen la distribució de la població per tipus d’activitat es
pot observar la conseqüència lògica de l’anàlisi general d’usos descrita més amunt. Els
alumnes universitaris realitzen un nombre més alt d’activitats, en comparació amb el professorat, en totes i cadascuna de les agrupacions establertes. Aquestes gràfiques es poden
consultar als annexos.

Els set tipus d’activitat resultants de l’agrupació de les 23 activitats plantejades són:
•

Comunicació personal

•

Accés a informació

•

Àmbit laboral i acadèmic

•

Peer to peer

•

Oci i lleure

•

Transaccions econòmiques i administratives

•

Accés a mitjans de comunicació

Els dos primers tipus d’activitat, comunicació personal i accés a Informació, són seguides
per la pràctica totalitat de la població. Només un 0,20% de l’alumnat i un 0,47% del professorat declaren no utilitzar Internet per a comunicar-se. També observem percentatges molt
baixos de població que declara no utilitzar Internet per a accedir a informació: un 0,52% de
l’alumnat i un 0,60% del professorat. Aquestes dades confirmen l’èxit d’Internet com a mitjà
de comunicació i d’informació.

En la resta de les cinc agrupacions, s’observa un percentatge variant de població que declara no realitzar aquest tipus d’activitat. Entre els alumnes, els tipus d’activitat que presenten uns percentatges més elevats de població que declara no realitzar-les són: oci i lleure,
en què un terç de l’alumnat universitari declara no realitzar cap de les activitats agrupades
en aquest àmbit; transaccions econòmiques i administratives, no realitzades per un
16,86%, i accés a mitjans de comunicació, que recull un 13,53% d’alumnes que declara no
realitzar cap de les seves activitats. Amb uns percentatges menors de no-activitat, per sota
del 5%, resten l’àmbit laboral i acadèmic i el peer to peer.

El professorat, en canvi, no té uns percentatges tan elevats de no-activitat, a excepció del
tipus d’activitat d’oci i lleure, en què un 70% dels professors declaren no realitzar cap de les
activitats agrupades en aquest àmbit. En les quatre agrupacions restants el percentatge de
població que declara no realitzar cap de les activitats plantejades no supera el 7%.
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4.3.2. Intensitat d’ús d’Internet de la comunitat universitària

Establerts els usos d’Internet de la comunitat universitària des d’una perspectiva quantitativa, mesurada en el nombre d’usos declarats dels nostres enquestats, cal adoptar, ara, una
perspectiva més qualitativa, a partir de la intensitat d’ús declarat dels que han respost la
nostra enquesta.

Ens interessa aquesta aproximació qualitativa per dos motius: en primer lloc, perquè complementa l’anterior, centrada, com s’ha vist, en els volums d’ús d’Internet de la comunitat
universitària, i ens permet ponderar l’extensió real de l’ús declarat; i en segon lloc, i més
important, perquè ens permetrà verificar, en l’apartat següent, la nostra hipòtesi de treball
per la qual els usuaris més experts farien un ús més extensiu i intensiu d’Internet.

En l’anàlisi del volum d’ús d’Internet, volíem recollir l’ús declarat, és a dir, el percentatge de
població que ens indica que realitza una d’aquestes activitats independentment de la seva
intensitat, només descartarem les persones que declararen explícitament que no realitzaven aquella activitat. Per tant, la classificació que recullen les figures (4.27 i 4.28) acumulen
tot l’ús declarat sense diferenciar entre les que fan un ús intensiu d’alguna activitat i les que
l’usen esporàdicament. Observar la intensitat d’ús de cada activitat ens permet matisar
aquella classificació i aproximar-nos amb més precisió a l’ús real que la comunitat universitària fa d’Internet.

Si s’observa el gràfic següent, que recull la intensitat d’ús de cadascuna de les 23 activitats
que vam sotmetre a la consideració dels nostres enquestats, veurem que algunes de les
activitats que més percentatges recollien en la suma de població que declarava realitzar-les
gaudeixen d’una freqüència d’ús menor de la que es podria desprendre de les dades resultants de la suma de respostes positives per a aquella activitat.
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Figura 4.31. Intensitat d’ús per activitat. Alumnes
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Establint com a criteri general que les opcions de resposta “Força” i “Molt” agregades impliquen una intensitat d’ús alta, i que les opcions de resposta “Normal” i “Poc” agregades representen una intensitat d’ús baixa, caldria reconsiderar la rellevància d’algunes activitats i
distingir entre les activitats que els usuaris declaren en la seva majoria realitzar-les amb una
intensitat alta de les que la majoria de la població declara realitzar-les amb una intensitat
baixa. Dit d’una altra manera, distingir entre les activitats que la majoria d’usuaris declara
realitzar sovint de les que la majoria declara realitzar alguna vegada.

Seguint aquest criteri, podem observar que algunes activitats que disposaven d’un percentatge d’ús alt, mesurat en el nombre de persones que les havien realitzat alguna vegada a
través d’Internet, analitzat en termes d’intensitat d’ús, mostren una tendència a ser emprades més aviat de manera esporàdica, amb una intensitat d’ús baixa. Un exemple interessant seria el fet d’utilitzar Internet per a jugar, que assoleix un volum d’ús del 53% de la
població, però que analitzat per la intensitat d’ús, només un 10,80% de la població declara
una intensitat d’ús alta. O bé, l’ús d’Internet per a visitar weblogs, amb un 61,80% de població que declara dur a terme aquesta activitat, però un percentatge d’intensitat d’ús alta d’un
15,05%. O com xatejar, considerat un dels usos més estesos entre el jovent, però que només un 19,05% de la població declara utilitzar-lo amb una intensitat d’ús alta.

Certament, no totes les activitats proposades requereixen una intensitat d’ús alta. Activitats
com cercar feina, comprar o baixar programari només es duen a terme en moments puntuals, però la baixa intensitat d’ús que declara la majoria ens estaria indicant que Internet encara no és el mitjà preferent per a realitzar aquestes activitats, o en tot cas no ho és de
manera habitual. Si ens regim per la intensitat d’ús veiem que, a excepció dels grans usos
que tradicionalment han regnat a Internet (ús del correu electrònic i la cerca d’informació) i
els sistemes relativament més recents, com l’ús de la missatgeria instantània o els diversos
sistemes de baixada de música i/o pel·lícules, la resta d’activitats encara es realitzen poc,
de manera intensa, a través d’Internet. Ara bé, també queda clar que la tendència ens marca un augment tant en les activitats que es podran fer a través d’aquest mitjà com en la intensitat d’ús d’aquestes activitats.

Si observem la intensitat d’usos del professorat seguint els mateixos criteris apuntats més
amunt, veurem que la tendència és similar, tot i que més agreujada. En el cas del professorat la intensitat alta d’ús d’activitats és molt baixa en totes les activitats, a excepció de quatre: ús del correu electrònic, cerca d’informació, seguiment de publicacions periòdiques i ús
d’Internet per a treballar. Només destaquen una mica l’ús d’Internet per a realitzar tasques
administratives i per a penjar-hi informació, amb un ús d’intensitat alta declarat per sobre
del 25%.
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Figura 4.32. Intensitat d’ús per activitat. Professors

Font: elaboració pròpia
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Comparant les intensitats declarades de les dues figures, i tot i acceptant nivells baixos d’intensitat per a la majoria de les activitats en ambdós grups, sembla clar que la tendència ens
torna a constatar uns nivells d’ús més alts per part de la població més jove.

4.3.3. L’expertesa com a condicionant del volum i la intensitat d’ús d’Internet

Com hem vist en els apartats dedicats al volum d’ús que fa la comunitat universitària d’Internet
i a la intensitat d’aquest ús, existeix una forta variabilitat entre la població tant pel que fa al nombre d’activitats que declara realitzar, com a la intensitat amb què afirma realitzar-les. Aquesta
disparitat és el que ens porta a pensar que podria existir una bretxa digital en l’ús efectiu d’Internet entre els que ja han superat la bretxa d’accés al mitjà. Les conseqüències que podrien suposar aquesta nova bretxa digital s’escapen a les possibilitats de la nostra recerca, però sí que
intentarem analitzar el que pensem que en pot ser una de les causes.

Considerem que una part important d’aquesta variabilitat està condicionada pel nivell d’expertesa dels usuaris en l’ús d’Internet. L’extraordinària velocitat amb què es desenvolupa
Internet fa que els que estiguin més avesats al mitjà disposin de més capacitat adaptativa i
per tant siguin capaços d’explotar més ràpidament i amb més eficiència les potencialitats
d’Internet. Per contra, als que disposin d’un nivell d’expertesa menor els costarà més accedir al mitjà i aprofitar-ne al màxim les potencialitats.

Per a contrastar aquesta hipòtesi hem considerat pertinent confrontar l’indicador d’expertesa
que hem exposat en la part final del primer apartat d’aquest capítol amb els usos declarats i els
nivells d’intensitat amb què es realitzen aquests usos dels usuaris objectes d’aquest estudi.

Les taules de contingència resultants de creuar el nostre indicador d’expertesa amb els usos declarats dels nostres enquestats confirmen que hi ha una correlació positiva entre uns nivells alts
d’expertesa i un nombre elevat d’usos declarats d’Internet. Com es pot observar en la taula següent, el 77,52% dels usuaris que tenen el nivell d’expertesa més alt del nostre indicador se situen en el nivell alt de volum d’ús, aquell que recull, segons la gradació exposada anteriorment,
uns usos declarats d’Internet entre 16 i 23, El 22,48% restant se situa en el nivell mitjà de volum
d’ús, amb uns usos entre 8 i 15 de les activitats plantejades. Cap d’aquests individus més experts queden situats en el nivell baix de volum d’ús d’Internet.

Els usuaris que disposen d’un nivell d’expertesa mitjana-alta presenten una distribució similar, tot i que més atenuada. La majoria, un 50,82% d’aquest grup, queda situada en el
nivell alt de volum d’ús; un 46,21% en el nivell mitjà de volum d’ús, i un 2,95% en el nivell
baix de volum d’ús. La distribució s’inverteix si ens fixem en els dos grups amb un nivell
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d’expertesa més baix. De la població que conforma el grup que té un nivell d’expertesa baix,
un 34,62% queden situats en un nivell de volum d’ús baix, que recull els que declaren que
realitzen entre 0 i 7 de les activitats plantejades; un 61,53% en el nivell mitjà de volum d’ús,
i només un 3,86 en el nivell més alt de volum d’ús. Pel que fa als que tenen un nivell d’expertesa mitjana-baixa, el 21,43% queden situats en el nivell baix de volum d’ús, un 63,07%
en el nivell mitjà i un 15,41% en el nivell alt de volum d’ús.

Taula 4.18. Relació d’usos declarats i indicador d’expertesa. Alumnes

Font: elaboració pròpia

La mateixa tendència s’observa en el cas del professorat. Entre els més experts, el 37,38%
se situa en el terç superior de volum d’ús d’Internet, i només un 1,62% en el terç inferior.
Del grup d’expertesa mitjana-alta, el 17,39% quedarien situats en el nivell alt de volum d’ús
d’Internet, mentre que un 10,79% estarien en el nivell baix de volum d’ús. D’entre el grup
que tenen un nivell d’expertesa mitjana-baixa (en el cas del professorat només dues persones quedarien situades en el nivell baix d’expertesa), el 48,23% se situaria en el terç inferior
de la gradació de volum d’ús, aquells que declaren realitzar entre 0 i 7 activitats, mentre que
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només un 1,18% restaria en el terç superior, els que realitzen de 13 a 23 de les activitats
sotmeses a consideració.

Taula 4.19. Relació d’usos declarats i indicador d’expertesa. Professors

Font: elaboració pròpia

En ambdós grups de població, l’alumnat i el professorat universitari, les dades obtingudes són
concloents. Els usuaris amb més nivells d’expertesa declaren realitzar un nombre més alt d’activitats a Internet que els que tenen un nivell d’expertesa menor. Com es veu en el quadre, la
distribució de la població en funció dels nivells d’expertesa és inversament proporcional.
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El pas següent és confirmar si aquesta correlació positiva es produeix, també, pel que fa a la
intensitat d’ús de les activitats a través d’Internet. Per a fer-ho hem procedit de la mateixa manera que en el cas de l’anàlisi anterior. A través de taules de contingència hem creuat el nostre
indicador d’expertesa amb les intensitats d’usos declarades pels enquestats per a cada una de
les activitats plantejades. En els annexos de l’informe es poden consultar els creuaments del
nostre indicador d’expertesa amb cadascuna de les 23 activitats. Nosaltres, però, a efectes expositius, només n’hem seleccionat uns quants per tal d’exemplificar la tendència general que
s’observa en tots els casos.

Com en el cas de l’anàlisi pel volum d’ús d’Internet, els usuaris més experts són els que de manera mes intensiva usen Internet. En pràcticament totes les activitats que s’han sotmès a consideració de la comunitat universitària, s’observa com a mesura que augmenta l’expertesa dels
usuaris un percentatge més elevat de població declara utilitzar Internet amb un alt nivell d’intensitat per a dur a terme les activitats plantejades. A l’inrevés, com més baix és el nivell d’expertesa menor és el percentatge de població en els nivells alts d’intensitat d’ús, i en conseqüència
hi ha un percentatge més alt en els nivells baixos d’intensitat d’ús. Constatem, doncs, una correlació positiva entre nivells d’expertesa alts i nivells alts d’intensitat d’ús d’Internet.

Aquesta dinàmica es constata fins i tot per als usos que són àmpliament majoritaris, com és el
cas d’utilitzar Internet per a cercar informació. Com es pot observar en els quadres següents,
tant en el cas de l’alumnat com en el del professorat, els usuaris més experts són els que declaren un ús més intensiu d’Internet per a realitzar aquesta activitat. En el cas de l’alumnat, entre
els usuaris més experts, més d’un 95% se situa en el que anteriorment hem tipificat com a intensitat alta d’ús, mentre que en els dos grups menys experts ho declaren el 83% i el 76%. Pel
que fa al professorat la tendència és la mateixa: d’entre els experts més del 99% se situa en el
nivell alt d’intensitat d’ús, mentre que d’entre els menys experts només ho fa el 56%.

Taula 4.20. Relació d’indicador d’expertesa i activitat de cerca d’informació. Alumnes

Font: elaboració pròpia
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Taula 4.21. Relació d’indicador d’expertesa i activitat de cerca d’informació. Professors
[PIC_Uni_cap04_050]

Font: elaboració pròpia

Un ús interessant a observar és el de la utilització d’Internet per a seguir les publicacions
periòdiques. Com en el cas anterior, en els dos grups poblacionals que analitzem els usuaris més experts són els que realitzen un ús més intensiu. En el cas de l’alumnat, d’entre
els més experts més del 50% declara un nivell alt d’intensitat d’ús per a aquesta activitat
enfront de l’11% i 10% dels dos nivells més baixos d’expertesa. Pel que fa al professorat,
els dos nivells més alts d’expertesa situen més del 50% en els nivells més alts d’intensitat
d’ús enfront del 16% dels del nivell més baix d’expertesa. És remarcable, també, que en
tots dos grups els usuaris amb els nivells més baixos d’expertesa són els que concentren
un percentatge més elevat de població que declara no realitzar aquesta activitat, un 34% i
un 38% per als dos grups de nivell més baix d’expertesa entre els alumnes (enfront del 7%
i el 13% dels dos grups amb un nivell d’expertesa més alt de l’alumnat que declaren no usar
Internet per a aquesta activitat) i un 17% entre els d’aquest nivell del professorat.

Taula 4.22. Relació d’indicador d’expertesa i activitat de seguiment de publicacions
periòdiques. Alumnes

Font: elaboració pròpia
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Taula 4.23. Relació d’indicador d’expertesa i activitat de seguiment de publicacions
periòdiques. Professors

Font: elaboració pròpia

Un altre exemple interessant a comentar és l’ús d’Internet per a baixar programari. Aquest
ús és rellevant, atès que té relació amb la competència informàtica, tant del mitjà, Internet,
com del dispositiu habitual per a accedir-hi, l’ordinador. I pot ser un bon indicador del que
s’apuntava a l’inici d’aquest apartat, en tant que els més experts tindrien un avantatge adaptatiu per a fer front als canvis que es produeixen a Internet. Com en els casos anteriors, es
confirma la correlació positiva entre nivell d’expertesa i més intensitat d’ús. Tant en el cas
dels alumnes com en el dels professors, els més experts tenen una intensitat d’ús molt superior a la resta de grups.

Taula 4.24. Relació d’indicador d’expertesa i activitat de baixada de programari. Alumnes

Font: elaboració pròpia
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Taula 4.25. Relació d’indicador d’expertesa i activitat de baixada de programari.
Professors

Font: elaboració pròpia

Finalment, per a no fer excessivament feixuga l’exposició de les dades, ens sembla interessant observar l’ús d’Internet per a treballar. Aquest pot ésser un indicador indirecte fonamental per a albirar algunes de les possibles conseqüències de la segona bretxa digital que
comentàvem a l’inici d’aquest apartat. És evident que ja avui dia la competència tecnològica
és essencial en el mercat laboral, el fet de superar o no la divisòria digital en l’ús d’Internet
podria ser determinant per a incorporar-se o ascendir en el mercat laboral. Com en els altres
exemples analitzats, els usuaris que tenen uns nivells d’expertesa superior declaren una intensitat d’ús força superior que els que tenen nivells d’expertesa baixos. En el cas de l’alumnat, els dos grups amb uns nivells d’expertesa més alts se situen en més del 70% i més del
60% en els nivells d’intensitat alta d’ús per a aquesta activitat, mentre que els percentatges
dels grups amb un nivell mes baix d’expertesa davallen al 27% i 19% respectivament. Pel
que fa al professorat, les distàncies entre el grup amb un nivell d’expertesa més alt i el de
menor nivell d’expertesa són similars. Si entre els primers més del 96% declara una intensitat d’ús alta, entre els segons, només se situa en aquests nivells d’intensitat un 44%.
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Taula 4.26. Relació d’indicador d’expertesa i activitat per a treballar. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Taula 4.27. Relació d’indicador d’expertesa i activitat per a treballar. Professors

Font: elaboració pròpia

En vista dels resultats obtinguts creiem que podem confirmar que l’expertesa en l’ús d’Internet és una variable rellevant per a explicar la variabilitat en el volum i la intensitat de l’ús
d’Internet de la població universitària. Com s’ha pogut constatar, els usuaris que disposen
d’uns nivells d’expertesa més alts són els que declaren realitzar un volum d’ús d’Internet
més elevat, és a dir, que realitzen un nombre d’activitats més gran a Internet; de la mateixa
manera, també són els usuaris més experts els que usen Internet de manera més intensa
per a realitzar les activitats que declaren que fan. A l’inrevés, les dades demostren que els
usuaris amb un nivell d’expertesa inferior són els que fan un menor ús d’Internet, mesurat
tant en el nombre d’activitats que es realitzen a través d’Internet com en la intensitat amb
què les realitzen. Lògicament, i derivat d’aquest volum inferior d’ús d’Internet, del total de
persones que per cada activitat declaren que no la realitzen, la major part sempre correspon
als usuaris amb un nivell d’expertesa menor.
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Des d’aquesta perspectiva podríem inferir que si, tal com semblen apuntar les dades obtingudes, la forta variabilitat en el volum d’ús i en la intensitat d’aquests usos ens estaria indicant l’existència d’una divisòria entre uns usuaris que sembla que usen de manera extensa
i intensa les potencialitats d’Internet i els que empren el mitjà d’una forma molt més restringida, aquesta divisòria estaria condicionada o definida pels nivells d’expertesa de partida
dels usuaris d’Internet.
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4.4. L’ús d’Internet com a mitjà d’expressió i difusió
Des de l’eclosió del World Wide Web a finals dels vuitanta i principis dels noranta, Internet ha estat un potent mitjà d’expressió i difusió, però la naturalesa estàtica de les webs basades en
HTML, que requeria coneixements de programació i un manteniment constant dels creadors per
a actualitzar els continguts, i la seva manca d’interacció amb l’usuari van dificultar l’ús d’Internet
com a canal d’expressió i difusió per a molta gent que no posseïa els coneixements informàtics
suficients. Avui, però, amb l’eclosió del que s’ha anomenat Web 2.0, que representa una evolució
de les aplicacions tradicionals cap a aplicacions web enfocades a l’usuari final, ha augmentat la
facilitat amb què els usuaris poden expressar-se a través d’Internet, i participar-hi, sense necessitar grans coneixements informàtics previs. La popularització dels weblogs i, en menor mesura,
dels wikis, així com d’espais on la comunitat internauta pot compartir els seus interessos o bé crear les seves pròpies planes personals, ens configura un nou escenari interessant d’analitzar.
Des d’aquesta perspectiva, hem considerat pertinent analitzar com i de quina manera la comunitat universitària s’expressa i difon continguts a Internet. L’objectiu inicial és comprovar quin tipus d’usuaris tenim al si de la comunitat universitària, distingint entre dos tipus d’usuaris bàsics:
els que tipificaríem com a passius, és a dir, que no utilitzen Internet com un canal d’expressió i
difusió i, per tant, no contribueixen a l’extensió del mitjà, sinó que l’usen només com un canal on
“consumir” informació, i els que consideraríem actius, els que empren Internet per a expressarse i difondre continguts, i per tant contribuirien a l’expansió d’Internet, aportant informació i emprant els espais disponibles per a l’expressió, la reflexió i el debat, o bé, utilitzant els espais creats per a acollir diverses comunitats d’interessos. Posteriorment, intentarem establir una segona
tipologia, aquesta restringida als usuaris que s’hagin demostrat com a usuaris actius, per tal de
distingir entre els usuaris que participen en aquests espais d’expressió i difusió, i els usuaris que
contribueixen a crear aquests espais, tant en el seu format més tradicional, les pàgines web,
com en els més nous, els weblogs i els wikis.
Seguint l’estructura dels apartats anteriors, de primer observarem les dades obtingudes pel conjunt de la comunitat universitària, distingint entre el professorat i l’alumnat, i seguidament observarem les diferències existents en cadascun dels grups objecte d’estudi. Finalment, tornarem a
emprar el nostre indicador d’expertesa en l’ús d’Internet per a contrastar si, com en el cas dels
usos d’Internet, és una variable que condiciona la tipologia d’usuaris proposada.

4.4.1. Usuaris actius i passius en el ús d’Internet com a canal d’expressió i
difusió
Per tal d’establir com i de quina manera la comunitat universitària s’expressa i difon continguts
a través d’Internet, vam plantejar dues preguntes als nostres enquestats amb l’objectiu de copsar el percentatge d’usuaris que havien penjat informació en diversos formats a Internet i el percentatge dels que havien creat espais a Internet per a l’expressió o la difusió de continguts.
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A la pregunta de si havien penjat informació pròpia a Internet, la major part dels alumnes
universitaris, tal com es pot veure en la figura següent, va respondré afirmativament, mentre
que un 27,63% va declarar que no ho havia fet. Els percentatges més elevats de població
els recullen les opcions de participar en fòrums de discussió i penjar fotografies. El menor
percentatge de població el recull l’opció de participar en wikis, un percentatge lògic atès el
breu temps de vida d’aquesta tecnologia.

Figura 4.33. Distribució de la població segons el tipus d’informació penjada a Internet. Alumnes

Font: elaboració pròpia

En el cas del professorat, la distribució de la població entre les opcions proposades és sensiblement diferent. El 70% del professorat afirma haver penjat a Internet continguts elaborats, un percentatge força superior al recollit en la resposta dels alumnes, però que s’adiu
amb el tipus d’activitat professional dels nostres enquestats. Les opcions de participació en
fòrums i penjar fotografies recullen en canvi percentatges inferiors als dels alumnes, un
28,57% i un 33,69% respectivament. De la mateixa manera la participació en weblogs és
força menor que la detectada en el cas dels alumnes, fet que confirma el que ja s’havia vist
en l’anterior apartat d’aquest capítol. Una mica més de la quarta part del professorat declara
no haver penjat informació a Internet.

Figura 4.34. Distribució de la població segons el tipus d’informació penjada a Internet. Professors

Font: elaboració pròpia
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Pel que fa a les respostes recollides per a la segona pregunta plantejada, observem que els
percentatges de població que declaren haver creat espais a Internet per a l’expressió i la
difusió de continguts són menors que els recollits en la primera pregunta. La major part dels
alumnes universitaris no ha creat espais a Internet. Com mostra el gràfic, les pàgines web
recullen els percentatges més elevats de creació: un 33,62% dels alumnes universitaris declara haver-ne creat o compartit. Un 23,31% dels enquestats declara haver creat weblogs i
només un 3,82% declara haver creat un wiki.

És rellevant observar la poca distància relativa entre els percentatges de població que han
declarat haver creat una pàgina web i els que afirmen haver creat un weblog, tenint en
compte que el primer és el format de referència d’Internet des de principis dels anys vuitanta
i el weblog és un format molt recent. L’èxit relatiu del weblog en relació amb les pàgines web
s’explica, segurament, pel fet que no requereix coneixements de programació, és més senzill d’actualitzar i permet la interacció activa amb altres usuaris.

D’altra banda, és interessant observar el percentatge d’alumnes universitaris que declaren
desconèixer què és un weblog, un 17,85%, i, encara més, el que és un wiki, un 45,29%.
Evidentment, aquest desconeixement s’explica perquè són espais web que han aparegut
molt recentment i encara requereixen un temps per a assolir els nivells de popularitat de les
pàgines web.

Figura 4.35. Distribució de la població segons el tipus d’espai web creat. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Pel que fa al professorat, s’observa un percentatge alt de població, un 48,53%, que declara
haver creat o compartit pàgines web; però, en canvi, els percentatges dels que afirmen haver creat weblogs o wikis són molt petits, un 6,84% i un 3,72% respectivament. Aquest fet
és remarcable, atès el tipus de població a la qual ens referim, ja que una gran part dels tecnòlegs educatius consideren que aquestes són unes eines òptimes per als processos educatius. Com en el cas dels alumnes, els percentatges de població que desconeix aquests
tipus d’espais web són alts, tot i que menors que els recollits pels alumnes.
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Figura 4.36. Distribució de la població segons el tipus d’espai web creat. Professors

Font: elaboració pròpia

Ateses les respostes obtingudes, podem considerar que tant l’alumnat com el professorat
universitari són, en un alt percentatge, usuaris actius, és a dir, que utilitzen Internet com a
mitjà per a expressar-se i difondre continguts. Només una quarta part de l’alumnat i un 20%
del professorat quedarien inclosos en la categoria d’usuaris passius, que inclouen aquells
que han declarat que no han penjat informació a Internet ni han creat cap dels espais d’expressió i difusió plantejats.

Figura 4.37. Distribució de la població segons el tipus d’usuari (actiu/passiu). Alumnes i professors

Font: elaboració pròpia

Per tal d’establir una tipologia més acurada, creiem que és pertinent distingir dos tipus
d’usuaris actius: els que han declarat haver creat algun dels espais web plantejats i els que
declaren només que han penjat informació o han participat en algun espai web existent a
Internet. Així, considerarem usuaris actius participatius aquells que s’han expressat o han
difós continguts a través d’espais web existents a Internet, i considerarem usuaris actius
creatius aquells que han creat algun dels espais web per a l’expressió o la difusió de continguts, entenent que aquests últims serien al mateix temps participatius, ja que el fet de crear espais implica la implementació de continguts i la seva gestió.
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Segons les dades obtingudes, la distribució de la població seguint la tipologia establerta situaria la majoria dels actius, un 43,38% de l’alumnat i un 49,26% del professorat, com a usuaris creatius, mentre que el 30,68% de l’alumnat i el 30,35% del professorat restarien com
a usuaris participatius.

Figura 4.38. Distribució de la població segons la tipologia d’usuari. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Figura 4.39. Distribució de la població segons la tipologia d’usuari. Professors

Font: elaboració pròpia
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Establerta la tipologia d’usuaris, cal observar les diferències que per a cadascun dels grups
es detecten quan creuem aquesta tipologia amb les variables estructurals de què disposem.
Com veurem amb detall, els resultats obtinguts ens mostren que els homes tendeixen a ser
uns usuaris més actius que les dones; els grups d’edat més joves són, en proporció, més
actius i, entre aquests, més creatius que els usuaris dels grups de més edat. També s’observa que els usuaris de l’àrea de ciències tendeixen a ser més actius i creatius que no pas
els de l’àrea de lletres, sobretot entre l’alumnat. Així doncs, veiem aquí també reproduïts els
paràmetres bàsics observats en els apartats anteriors: els homes, els més joves i els que
formen part de disciplines de l’àrea de ciències tendeixen a ser més actius a Internet.

Si observem la distribució de la població resultant de creuar la nostra tipologia amb la variable sexe, veurem que, entre els alumnes universitaris, el 70% dels usuaris passius són dones. Entre els alumnes considerats usuaris actius, les dones es distribueixen quasi al 50%
entre els tipificats com a usuaris participatius i els creatius; en canvi, la major part dels homes són creatius, mentre que una mica més d’una quarta part són participatius.

Taula 4.28. Relació entre tipologia d’usuaris i gènere. Alumnes

Font: elaboració pròpia

En el cas del professorat les diferències no són tan marcades. De fet, entre els usuaris passius la distribució per sexes és al 50%. On es percep una diferència més gran és entre els
usuaris creatius, on un 63% són homes enfront d’un 36% de dones.
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Taula 4.29. Relació entre tipologia d’usuaris i gènere. Professors

Font: elaboració pròpia

Creuant la tipologia d’usuaris establerta per l’edat dels nostres enquestats, observem que
a mesura que augmenta l’edat dels usuaris augmenta la proporció d’usuaris passius i disminueix la d’usuaris creatius. Aquesta dinàmica és vàlida tant per a l’alumnat com per al
professorat. Si observem els gràfics següents, veurem que els grups d’edat més joves del
professorat i l’alumnat situen més del 50% de la seva població com a usuaris creatius i poc
més d’un 20% com a usuaris passius. A partir d’aquests grups, els percentatges de creatius
davallen i els de passius creixen fins a arribar als grups de més edat. El 40% del grup de
més edat d’entre els alumnes són usuaris passius, mentre que només un 26,91% són creatius. En el cas del professorat el grup de més edat situa el 36% de la seva població com a
usuaris passius i el 37% com a usuaris actius.

Taula 4.30. Relació entre tipologia d’usuaris i grups d’edat. Alumnes

Font: elaboració pròpia
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Taula 4.31. Relació entre tipologia d’usuaris i grups d’edat. Professors

Font: elaboració pròpia

Finalment, observant la tipologia d’usuaris segons l’àrea d’estudis a la qual pertanyen, veiem que els alumnes de l’àrea de lletres són majoria entre els usuaris passius, en què representen el 61%, mentre que entre els creatius són lleument majoritaris els alumnes
pertanyents a l’àrea de ciències, on representen el 52%. Entre el professorat, les diferències
per àrea d’estudis no són significatives.

Taula 4.32. Relació entre tipologia d’usuaris i àrea d’estudi. Alumnes

Font: elaboració pròpia

Un cop establerta la tipologia d’usuaris pel que fa a l’ús d’Internet com a canal d’expressió
i difusió de continguts, i analitzades les diferències que s’han detectat per als dos grups objecte del nostre estudi, hem cregut convenient creuar-la amb el nostre indicador d’expertesa, a fi de verificar si s’estableix la mateixa correlació que hem observat en l’apartat anterior,
és a dir, si uns nivells més alts d’expertesa significarien més activitat a Internet; en aquest
cas, en l’ús del mitjà com a canal d’expressió i difusió de continguts.
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Les taules següents mostren que existeix una correlació positiva entre el nivell d’expertesa
i més activitat a Internet, alhora que es constata que els usuaris que tenen uns nivells d’expertesa menors tendeixen a ser força més passius. Les dades per a la nostra població
d’alumnes són concloents: el 81% dels que disposen d’un nivell d’expertesa alt són creatius, i només un 3,73% es pot tipificar com a usuaris passius. Dels alumnes amb un nivell
d’expertesa mitjana-alta, el 52% són usuaris creatius, enfront del 18% d’usuaris passius. En
els nivells baixos d’expertesa, trobem que els percentatges s’inverteixen: la majoria dels
usuaris amb aquests nivells d’expertesa, el 50,64% dels que disposen del nivell d’expertesa
mitjana-baixa i el 66% dels del nivell més baix, són usuaris passius, i només un 20% dels
primers i un 4% dels segons es poden tipificar com a usuaris creatius.

Taula 4.33. Relació entre tipologia d’usuaris i indicador d’expertesa. Alumnes

Font: elaboració pròpia

En el cas del professorat trobem uns percentatges similars. El 87% dels més experts són
usuaris creatius, i només un 0,96% d’aquests són passius. Per contra, el 51,81% dels usuaris amb un nivell d’expertesa menor són usuaris passius enfront del 18%, que s’haurien de
tipificar com a usuaris creatius.
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Taula 4.34. Relació entre tipologia d’usuaris i indicador d’expertesa. Professors

Font: elaboració pròpia

Una altra manera de llegir les dades és prenent com a referència la tipologia d’usuari. En
aquest sentit, les taules anteriors són aclaridores. Si prenem com a referència els alumnes
tipificats com a usuaris creatius, el 57% tenen uns nivells d’expertesa alta o mitjana alta; en
el cas del professorat, el percentatge dels que tenen els dos nivells d’expertesa més alts de
la nostra escala puja al 76%. Els usuaris passius, per contra, es concentren majoritàriament
en els tres nivells més baixos de la nostra escala d’expertesa, tant en l’alumnat com en el
professorat.
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4.5. L’impacte d’Internet en les activitats quotidianes de la comunitat
universitària

És evident que Internet té un impacte sobre les nostres activitats quotidianes, i no només
perquè ens permet realitzar tota una sèrie d’activitats de manera diferent de com es feien
quan aquest mitjà no existia, en alguns casos sense veure’ns obligats a desplaçar-nos, sinó
també perquè l’ús d’Internet requereix una despesa de temps que hem de treure d’altres
activitats, sobretot quan aquestes no són compatibles amb el seu ús. La magnitud de l’impacte, però, no és clara i a voltes pot ser, fins i tot, contradictòria. Explorar com percep la
comunitat universitària la presència d’Internet en el desenvolupament de les seves activitats
quotidianes és l’objectiu principal d’aquest apartat.

Per a fer-ho, vam demanar als nostres enquestats que valoressin en quin grau Internet modificava el seu temps de dedicació a tota una sèrie d’activitats socials i quotidianes. Els resultats que presentem a continuació ens indiquen que la comunitat universitària manifesta
inequívocament que Internet ha produït canvis en el seu temps de dedicació a aquestes activitats. Ara bé, a excepció d’algunes activitats concretes, la magnitud del canvi no és revolucionària i la direcció dels canvis no està clara.

Com es pot veure en les figures següents, que recullen les respostes de l’alumnat i el professorat, pràcticament en totes les activitats sotmeses a consideració es perceben canvis
en el temps destinat a realitzar-les. Comparant els dos gràfics també es pot observar que
les respostes en tots dos grups són força similars, encara que els percentatges variïn lleument. En aquest sentit, l’impacte d’Internet en els dos grups és força simètric.
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Figura 4.40. Canvi en el temps de dedicació a les activitats quotidianes. Alumnes
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Figura 4.41. Canvi en el temps de dedicació a les activitats quotidianes. Professors
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És interessant analitzar les activitats que registren un percentatge de canvi més gran. En
primer lloc, tant els alumnes com el professorat consideren que des que utilitza Internet dedica més temps a treballar i a estudiar des de casa. És evident, com es demostrarà en el
pròxim capítol, que Internet ha provocat un canvi substancial en la manera d’estudiar i treballar. En segon lloc, i com s’ha constatat en altres estudis (Martínez, 2005), Internet ha esdevingut un substitutiu de la televisió, o almenys ha tret una part important del temps que
es destinava a veure-la. En tercer lloc, sembla clar que Internet també és un substitutiu de
la no-activitat, o en tot cas ocupa un temps que abans es destinava a no realitzar una activitat conscient; alumnes i professors afirmen dedicar menys temps a no fer res i a dormir
des que usen Internet. En quart lloc, sembla clar que s’ha produït un canvi en la manera
d’informar-se de la nostra població: els alumnes i el professorat universitari declaren haver
augmentat el temps que destinen a llegir la premsa a través d’Internet alhora que en destinen menys a llegir-la en paper. Finalment, sembla clar que, sobretot per als alumnes, l’ús
d’Internet ha augmentat el temps que destinen a escoltar música, ja sigui perquè les activitats que realitzen són compatibles amb el fet d’escoltar música, ja sigui per l’èxit dels sistemes de baixada de música on line.

La resta d’activitats registren un volum de canvi en el temps destinat a realitzar-les força menor. Ara bé, també en aquestes activitats s’apunten tendències interessants de comentar.
Un percentatge dels alumnes més alt que el del professorat declara que dediquen menys
temps, des que usen Internet, a realitzar activitats culturals (anar al cinema, teatre, exposicions...). El volum d’ús i d’intensitat d’ús més alt que hem vist en apartats anteriors dels joves respecte dels més grans ens podria oferir una explicació a aquest fet. En qualsevol cas
sembla que la tendència entre els més joves és substituir una part del temps que es destinava a activitats culturals per navegar per Internet.

Una altra activitat que registra un canvi remarcable i en què es constata una diferència important entre els dos grups analitzats és el de la relació amb els amics. Mentre que entre el
professorat els canvis declarats per a aquesta activitat són petits i no en queda clara la direcció, en el cas de l’alumnat es detecta un volum de canvi més gran i en la direcció de destinar més temps a la relació amb els amics. Dues explicacions ens podrien fer intel·ligible
aquesta diferència: d’una banda, tal com hem observat en l’apartat dedicat als usos d’Internet, l’alumnat declara en un percentatge força superior respecte del professorat que utilitza
els sistemes de missatgeria instantània, i l’ús d’aquests sistemes permet una relació sincrònica amb els altres encara que no es comparteixi l’espai físic. L’altre argument seria que els
més joves podrien compartir tota una sèrie d’usos tot reforçant els llaços interpersonals, ja
sigui de manera sincrònica, jugant a través d’Internet o estudiant conjuntament, ja sigui de
manera asíncrona, a través d’espais web on comparteixen interessos o reflexions, com weblogs o espais de comunitats virtuals.
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Més enllà dels canvis registrats per a cada activitat, cal establir la magnitud d'aquest canvi,
per tal d'evitar caure en asseveracions catastrofistes o entusiàstiques. Per a ponderar el volum de canvi real per a cada activitat hem agregat les respostes que declaraven canvi en
una direcció o en una altra, tot construint els gràfics següents:

Figura 4.42. Percentatge agregat de canvi per activitat. Alumnes

Font: elaboració pròpia
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Figura 4.43. Percentatge agregat de canvi per activitat. Professors

Font: elaboració pròpia
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Observant els dos gràfics anteriors, és evident que només en tres activitats entre els alumnes i en dues entre el professorat, el canvi es percebut per la majoria de la població. Amb
això no volem menystenir l’evidència del impacte d’Internet en el temps que dediquem a realitzar totes aquestes activitats, sinó simplement ponderar en la mesura justa la profunditat
del canvi.

Per acabar de completar la ponderació de la magnitud de la percepció de canvi, hem agrupat les respostes dels nostres enquestats per individus, per a comprovar quin percentatge
de la població afirma l’existència d’aquest canvi i per a quantes activitats. Els dos gràfics
següents recullen les dades per alumnes i professors.

Figura 4.44. Distribució segons el nombre d’activitats amb existència declarada de
canvi. Alumnes

Font: elaboració pròpia
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Figura 4.45. Distribució segons el nombre d’activitats amb existència declarada de
canvi. Professors

Font: elaboració pròpia

Observant els dos gràfics anteriors, podem constatar que la percepció de canvis de la major
part de la població es concentra en poques activitats, més en el cas dels alumnes que en
el del professorat. En el cas dels alumnes, la majoria de la població, un 57,17%, declara
l’existència de canvi entre 2 i 6 activitats (el canvi entre 1 i 8 activitats recull el 78,2% de
l’alumnat). Pel que fa al professorat, el 57,28% declara canvi entre 1 i 4 activitats. És interessant constatar també que hi ha un petit percentatge de població en cadascun dels dos
grups, un 7,46% entre els alumnes i un 11,77% entre el professorat, que declara no percebre canvi en el temps que destina a cap de les activitats proposades.

Així doncs, podem afirmar que, a nivell general, per al conjunt de la població universitària,
existeix canvi en el temps que es destina a les activitats quotidianes que hem sotmès a consideració, però aquesta percepció de canvi es concentra, fonamentalment, en poques activitats. En qualsevol cas, creiem que la tendència que s’apunta en les respostes dels nostres
enquestats es consolidarà, i probablement en el futur augmentaran els canvis en la nostra
gestió del temps a dedicar a les activitats de la nostra vida quotidiana.

Ara bé, l’existència moderada de canvi per al conjunt de la comunitat universitària pot amagar diferències importants en funció de les diferències que s’han observat al llarg d’aquest
capítol. Sembla evident que la variabilitat d’ús d’Internet observada i les diferències en la
intensitat d’ús del mitjà tindran influència sobre la percepció individual de l’existència de
canvi en el temps que es destina a les activitats quotidianes. Des d’aquesta perspectiva,
pensem que és pertinent emprar el nostre indicador d’expertesa per a contrastar si els que
disposen d’uns nivells d’expertesa més alts, que com hem constatat realitzen un nombre
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més gran d’activitats a través d’Internet i les realitzen amb més intensitat, declaren un volum
de canvi més elevat.

Creuant el nostre indicador d’expertesa per a cadascuna de les 16 activitats proposades,
observem que hi ha una correlació positiva entre es que tenen uns nivells d’expertesa més
alts i uns percentatges més elevats de població que declara l’existència de canvis en el
temps que destina a les activitats quotidianes plantejades. Per a evitar fer excessivament
feixuga l’exposició de les dades, exposarem, a tall d’exemple, algunes activitats que ens
semblen especialment interessants.19

En pràcticament totes les activitats, els alumnes i professors que tenen uns nivells d’expertesa
més alts, expertesa alta i mitjana-alta, són els que declaren en major proporció un canvi en el
seu temps de dedicació a les activitats proposades. O el que és el mateix, els grups amb nivells d’expertesa més elevats són els que presenten un menor percentatge de població que
considera que no hi ha canvi en el temps de dedicació a les activitats proposades. La dinàmica inversa s’observa en els grups que presenten uns nivells d’expertesa menors.

Com es pot observar en el gràfic següent, referit al temps dedicat a veure la televisió, el 55%
dels alumnes que declaren dedicar menys temps a veure la televisió corresponen als membres dels dos grups amb uns nivells d’expertesa més alts. En el cas del professorat la dinàmica és la mateixa, només que amb uns percentatges superiors. El 71% dels que declaren
veure menys la televisió són els que presenten uns nivells d’expertesa més alts, enfront del
29% que tenen uns nivells d’expertesa menors.

19. Si es volen consultar totes les taules de contingència que recullen el creuament de l’indicador d’expertesa
amb les 16 activitats, estan disponibles en els annexos.
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Taula 4.35. Relació entre el nivell d’expertesa i el temps destinat a veure la televisió.
Alumnes

Font: elaboració pròpia

Taula 4.36. Relació entre el nivell d’expertesa i el temps destinat a veure la televisió.
Professors

Font: elaboració pròpia

Una correlació similar s’observa en relació amb l’activitat “Estudiar a casa”. Del total dels
alumnes que declaren que dediquen més temps a estudiar a casa des que utilitzen Internet,
el 58% pertanyen als dos grups de nivell d’expertesa més alt. En el cas del professorat,
s’observa el mateix patró: de la població que declara dedicar més temps a estudiar des que
usa Internet, el 68% són dels dos grups amb un nivell d’expertesa més alt.
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Taula 4.37. Relació entre el nivell d’expertesa i el temps destinat a estudiar a casa.
Alumnes

Font: elaboració pròpia

Taula 4.38. Relació entre el nivell d’expertesa i el temps destinat a estudiar a casa.
Professors

Font: elaboració pròpia

Observades les correlacions establertes entre les activitats proposades i l’indicador d’expertesa, podem confirmar la correlació positiva esmentada, entre uns nivells d’ús més alts
i un impacte més gran en el temps dedicat a les activitats quotidianes des que s’usa Internet.
Així doncs, els usuaris amb uns nivells d’expertesa més alts reben en major mesura l’impacte que Internet està produint sobre les activitats quotidianes. La correlació nivells d’expertesa, més volum i intensitat d’ús d’Internet, més activitat a la Xarxa i més impacte en les
modificacions en el temps de dedicació als hàbits socials semblarien confirmar-se.
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4.6. Conclusions

La comunitat universitària, per les seves característiques sociodemogràfiques i de formació,
és un dels sectors socials més actius en l’ús d’Internet. La majoria dels estudiants i professors universitaris disposen d’uns nivells d’habilitat tecnològica alts. La immensa majoria disposa d’ordinador propi i de connexió a Internet des de la llar a través de connexions de
banda ampla. En general tenen una freqüència d’ús d’Internet força elevada, es connecten
a Internet quasi tots els dies de la setmana en sessions actives d’entre una i tres hores. La
majoria declara tenir quatre anys d’experiència en l’ús d’Internet, entre l’alumnat, i més de
set entre el professorat.

La gran majoria de l’alumnat universitari declara utilitzar Internet habitualment per a realitzar
entre 10 i 19 activitats, en general amb una intensitat raonablement alta d’ús. El professorat,
per la seva banda, declara utilitzar habitualment Internet per a realitzar entre 7 i 11 activitats,
també en una intensitat força alta però lleument inferior a la dels alumnes.

Tres quartes parts del professorat i l’alumnat universitari han estat tipificats, a partir de les
seves respostes, com a usuaris actius en l’ús d’Internet com a canal d’expressió i difusió de
continguts. Només un 25% de l’alumnat i un 20% del professorat es declaren usuaris passius, en el sentit que usen el mitjà només com una font d’informació, són consumidors d’informació, però no contribueixen a l’expansió d’Internet aportant informació i continguts.
Entre els usuaris actius, mes del 50% del professorat i de l’alumnat són usuaris creatius, és
a dir, que declaren haver creat espais web per a l’expressió i la difusió de continguts.

Finalment, la major part de la població afirma que l’ús d’Internet ha modificat el temps que
destina a la realització d’activitats socials i quotidianes. La majoria declaren que des que
usen Internet treballen i estudien més a casa i veuen menys la televisió; uns percentatges
elevats de població també afirmen dormir menys i haver reduït el temps en què no fan res.

Ara bé, aquestes dades generals amaguen diferències internes significatives tot i la forta
homogeneïtat cultural i sociodemogràfica de la població que conforma la comunitat universitària. Els homes de disciplines emmarcades en l’àrea de ciències i els més joves mostren
més experiència en l’ús d’Internet, més freqüència de connexió i uns nivells d’habilitats tecnològiques més alts que les dones de l’àrea de lletres i que els grups de més edat.

Aquestes diferències també es veuen reflectides quan s’analitzen el volum d’ús d’Internet i
la intensitat de l’ús d’Internet. L’alta variabilitat detectada en el nombre d’usos realitzats a
través d’Internet i en la intensitat amb què es duen a terme mostra fortes diferències al si
dels grups objecte del nostre estudi. Aquestes diferències ens podrien estar marcant una

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

269

L’ús no acadèmic d’Internet

segona bretxa digital, un cop assegurat l’accés al mitjà, fonamentada en l’alta divergència
d’usos que presenten uns usuaris respecte d’uns altres.

Pensem que un factor important per a explicar l’aparició i l’eixamplament progressiu
d’aquestes divergències en els usos i en la intensitat d’ús d’Internet està en les diferències
en els nivells d’expertesa dels membres de la comunitat universitària. Com hem pogut comprovar, els que tenen uns nivells d’expertesa més alts, ja sigui entre els alumnes o entre els
professors, són els que declaren realitzar més activitats a Internet i emprar el mitjà d’una
manera més intensiva. També són els mes actius en la creació d’espais d’expressió i difusió
a Internet, i els que més han patit els canvis que ha portat Internet en el temps que destinen
a les activitats de la vida quotidiana.

Pensem que el nivell d’expertesa és una eina útil per a mesurar la possible existència
d’aquesta hipotètica segona bretxa digital, per a analitzar els perfils d’usuaris més actius i
per a detectar futures diferències; però també pot ser útil com a indicador de possibles solucions per a fer front a les diferències existents. Si acceptem l’expertesa com a element
rellevant en l’anàlisi dels usos d’Internet, haurem d’acceptar que la formació en l’ús d’Internet i la difusió dels potencials nous serveis, les noves eines i els espais web són indispensables per a tractar d’evitar l’eixamplament de les diferències detectades.
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5.1. Introducció

Iniciem tot seguit l’apartat que mostra quins són els usos educatius de la Xarxa que fan el
col·lectiu de l’alumnat i del professorat del sistema universitari català. Fins ara hem analitzat
els usos no educatius i hem comprovat les diferències existents entre el col·lectiu que estem
analitzant i la resta de societat. Ens trobem davant una comunitat, la universitària, que destaca per la seva expertesa en l’ús no educatiu de la Xarxa. Cal descriure i analitzar ara el
seu comportament a nivell educatiu.

Hem dividit aquest capítol en cinc parts. La primera part analitza l’experiència que té el
col·lectiu de l’alumnat i el del professorat en els usos educatius de la Xarxa, és a dir, si ha
seguit o no cursos que contenen usos educatius de la tecnologia o bé si els han dissenyat
o els han impartit.

La segona part, seguint el disseny de la recerca i les preguntes del qüestionari que vam distribuir entre la comunitat educativa catalana, analitza quines són les valoracions que sobre
els usos educatius de la tecnologia tenen el professorat i l’alumnat. Ens interessa remarcar
en aquesta part quina és la predisposició i quins són els prejudicis que professors i alumnes
tenen respecte a l’ús de la tecnologia en educació.

La tercera part d’aquest capítol s’inicia amb una reflexió sobre la importància del factor institucional en qualsevol procés educatiu d’introducció de la tecnologia i, tot seguit, es defineix
i proposa l’anàlisi a partir de dues modalitats formatives: híbrida i on line. Entenem per modalitat híbrida aquella que complementa la docència i l’aprenentatge presencial amb l’on
line i per on line o virtual aquella modalitat que no preveu la presencialitat i que es desenvolupa íntegrament en un espai de virtualitat.

Després de l’anàlisi de cadascuna de les modalitats, de les diferències segons com són vistes i viscudes per estudiants o per professors, la quarta part fa una anàlisi comparativa dels
resultats de les dues modalitats exposades. Per a l’anàlisi d’aquestes modalitats hem diferenciat sovint els estudiants de la universitat virtual o on line del sistema de la resta d’universitats.

Finalment, en la cinquena part d’aquest capítol, analitzem una sèrie de variables agregades
que ens marquen tendències de certs estils d’aprenentatge i de docència més o menys favorables a l’ús d’Internet. També hem destacat en aquest darrer apartat alguns perfils d’estudiant i de professor resultants de la tècnica d’agrupació d’individus (clústers), amb la
finalitat d’observar comportaments similars en funció de l’edat, del nivell d’expertesa en ús
de la Xarxa o de la categoria professional, per exemple.
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Sempre hem realitzat, com en tot l’estudi, una anàlisi agregada dels resultats, sense diferenciar les dades per a cadascuna de les universitats del sistema. Si bé disposem de les
dades, no és l’objecte d’aquest informe exposar una comparació entre cadascuna d’elles.
Tan sols marquem tendències i diferències entre la universitat on line del sistema i la resta,
o entre aquelles que imparteixen carreres tècniques respecte de les que no ho fan.
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5.2. Experiència de la comunitat universitària en l’ús d’Internet en el procés
d’ensenyament i aprenentatge

Iniciem aquest apartat fent un repàs dels graus d’experiència educativa a la Xarxa que manifesten els membres de la comunitat universitària. Ho farem al marge de l’anàlisi de l’ús
d’Internet des d’una perspectiva institucional, exposat i categoritzat anteriorment, i prèviament a l’anàlisi dels resultats referents als usos educatius que professors i estudiants fan
d’Internet. I ho farem perquè, sens dubte, aquestes dades són rellevants ja que mostren dos
fets: d’una banda, la realitat del sistema universitari català des del punt de vista de l’ús educatiu d’Internet, i de l’altra, posen de manifest els nivells d’experiència real de l’alumnat i el
professorat català pel que fa a l’ús educatiu d’Internet.

5.2.1. Experiència de l’alumnat en cursos impartits amb ús d’Internet

En aquest apartat hem analitzat únicament les dades provinents de les respostes dels estudiants de les universitats presencials del sistema, atès que la universitat no presencial del
sistema realitza la totalitat de la docència mitjançant l’ús de la Xarxa.

El 53,80% dels estudiants de les universitats presencials del sistema manifesten no haver
seguit mai una assignatura que incorpori parcialment o totalment l’ús d’Internet. Únicament
un 15,38% dels estudiants presencials respon afirmativament a la pregunta de si ha cursat
o està cursant un curs en modalitat on line, i el 25,07% responen afirmativament a la mateixa pregunta però en modalitat semipresencial. El 5,75% dels estudiants de les universitats
presencials reconeix haver seguit cursos en les dues modalitats. Per raons evidents, hem
obviat els resultats relatius a les universitats no presencials, ja que tant els alumnes com el
professorat d’aquests centres tenen experiència en cursos on line.
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Figura 5.1. Experiència de l’alumnat en assignatures que incorporen Internet

Font: elaboració pròpia

Les diferències en aquests valors entre estudiants en universitats de caràcter més generalista i les tecnològiques no es mostren significatives, ja que actuen d’acord amb el mateix
paràmetre general. A més, les dades obtingudes no estan només relacionades amb una decisió voluntària de l’alumne, sinó més aviat amb el nivell de l’oferta no presencial de la universitat en qüestió. És a dir, com més àmplia és aquesta oferta, més cursos pot seguir
l’alumne.

Taula 5.1. Relació entre experiència de l’alumnat en assignatures amb ús d’Internet i sexe

Font: elaboració pròpia
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Taula 5.2. Relació entre experiència de l’alumnat en assignatures amb ús d’Internet i edat

Font: elaboració pròpia

En les taules anteriors observem que no hi ha diferències importants entre gèneres a l’hora
de seguir una modalitat formativa o una altra amb ús d’Internet. En canvi, sí que existeix
una diferència significativa entre homes i dones que no han tingut experiència en l’ús d’Internet en una assignatura. Així, les dones tenen menys experiència pel que fa al seguiment
d’assignatures que incorporen Internet que els homes.

Pel que fa a l’edat, observem que el grup d’edat amb més experiència en ús d’Internet a
l’aula és el comprès entre els 21 i 24 anys. Això ens fa pensar que o bé no s’ofereixen assignatures en aquestes modalitats en els inicis dels graus universitaris, o bé els més joves
prefereixen no seleccionar-les. Els percentatges tornen a créixer, pel que fa a l’experiència
en modalitat on line, entre els estudiants de més de 33 anys, la qual cosa ve determinada
pel fet que, entre els estudiants d’aquesta franja d’edat, és més comú compaginar estudis i
activitat laboral.

5.2.2. Experiència del professorat en la docència impartida amb ús
d’Internet

El 54,01% del professorat de les universitats presencials del sistema afirma haver impartit
o estar impartint ara cursos amb ús d’Internet. D’aquests, un 8,81% n’han impartit o estan
impartint cursos en modalitat totalment on line; un 35,31% ho estan fent o ho han fet en modalitat semipresencial, i el 9,89% afirmen haver impartit cursos en les dues modalitats. Per
tant, ens trobem davant el fet que el 45,98% del professorat de les universitats presencials
no ha tingut fins ara cap experiència docent amb ús d’Internet.
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Figura 5.2. Experiència del professorat en assignatures que incorporen Internet

Font: elaboració pròpia

Per a l’obtenció d’aquestes dades no es va preguntar als professors de les universitats presencials que participen com a professors a temps parcial de la universitat no presencial del
sistema, amb la finalitat de ser més coherents en els resultats i en la seva anàlisi.

És cert que el fet d’impartir la docència amb un ús més o menys intensiu d’Internet pot ser
el resultat, també, de les facilitats que la universitat posi per a l’adopció d’aquesta metodologia. Però també és cert que, en l’actualitat, és ja una opció a escollir per part del professorat, atès que totes les universitats del sistema disposen de sistemes que permeten la
introducció d’aquestes metodologies a l’aula (OECD, 2005). En aquest sentit, és possible
que, tot i existir la possibilitat d’impartir assignatures a través de metodologies vinculades a
les TIC, el professorat decideixi no fer-la servir per una qüestió de manca d’habilitats d’ús,
o per raons de comoditat, atès que l’ús intensiu d’Internet pot ser considerat pel professorat
com una complicació afegida a la gestió docent tradicional.

A diferència dels estudiants, el professorat home es mostra menys interessat o té menys
experiència en impartir assignatures que usen Internet. Segons el que observem en la taula
següent, l’experiència en ús d’Internet a l’aula no és comuna entre el professorat més jove;
la franja d’edat amb més experiència se situa entre els 40 i els 49 anys.
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Taula 5.3. Relació entre experiència del professorat en assignatures amb ús
d’Internet i edat

Font: elaboració pròpia

Les dues taules següents mostren la relació significativa que hi ha entre l’experiència en l’ús
docent amb Internet i la categoria professional, i aquesta experiència d’ús amb la pròpia experiència docent. Tal com observem, és el professor titular el que té més experiència en l’ús
de la Xarxa per a la docència, seguit del professor associat, mentre que els nivells baixen
considerablement en el cas dels professors catedràtics. Sens dubte, això és una mostra del
fet que la implicació institucional a nivell contractual té relació directa amb els usos de la
tecnologia a les aules. La institució facilita als professors propis contractats l’ús d’aquestes
tecnologies, mentre que els ajudants o becaris semblen tenir més dificultats d’accés a
aquestes modalitats formatives. Aquesta dada ens mostra també un comportament tradicional entre cos docent: la docència presencial es reserva als docents ajudants o becaris.

Taula 5.4. Relació entre experiència del professorat en assignatures amb ús
d’Internet i categoria professional

Font: elaboració pròpia

Pel que fa a la relació entre experiència docent i experiència en ús d’Internet a l’aula observem una distribució bastant regular que, tot i que ens mostra que existeix una relació significativa entre aquestes dues variables, posa també de manifest que els resultats no són
altament diferenciadors entre les diferents franges temporals d’experiència. Observem, però, que la puntuació percentual màxima se situa en la relació entre el grup de persones que
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tenen entre 20 i 29 anys d’experiència docent i el que té experiència en la modalitat semipresencial. Un cop més estem fent referència a col·lectius docents d’edat superior als 35 i
que tenen un estatus reconegut i continuat en la institució acadèmica, com el de professor
titular. El professorat amb menys anys d’experiència docent no es destaca per ser el que té
més experiència en les modalitats formatives que introdueixen Internet. Tal com hem indicat
més amunt, això es pot deure al fet que aquest tipus de professor no té la possibilitat real
de triar la docència no presencial.

Taula 5.5. Relació entre experiència del professorat en assignatures amb ús
d’Internet i experiència docent

Font: elaboració pròpia

5.2.3. Experiència del professorat com a estudiant on line

Una dada interessant per a l’anàlisi és saber si existeix un nombre important de professors
en el sistema que han cursat assignatures en modalitat on line, és a dir, si han estat o no
estudiants de cursos virtuals. Com sabem bé, el perfil de l’estudiant virtual és el d’un adult
que treballa; per tant, el col·lectiu de professors entra en aquesta definició. Les dades ens
mostren que únicament el 28,62% dels professors del sistema universitari manifesten haver
seguit cursos a través d’Internet com a estudiants. Tot i que la dada pot, aparentment, semblar petita, el cert és que no és gens menyspreable, ja que mostra la validesa i la confiança
que una part important del professorat dóna a aquesta modalitat formativa.
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Figura 5.3. Experiència del professorat com a estudiant en modalitat on line

Font: elaboració pròpia

Si fem una anàlisi per tipologia d’universitat, observem que el 65,26% del professorat de la
universitat no presencial del sistema expressa haver seguit algun curs en modalitat on line
com a estudiant. Aquesta dada ens posa de manifest la predisposició coherent cap a
aquesta modalitat formativa per part dels que l’estan impartint com a professors de forma
habitual. També és interessant observar que el nombre de professors de la universitat tecnològica del sistema que tenen experiència com a estudiants on line (31,03%) és sensiblement superior al de la resta d’universitats presencials (25,96%).

Taula 5.6. Relació entre experiència docent del professorat i experiència com a
estudiant en cursos en modalitat on line

Font: elaboració pròpia

El professorat amb menys experiència docent, i per tant probablement el més jove, és el
que manifesta de forma més determinant haver seguit cursos en modalitat on line com a
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estudiants. Alhora, observem que els que tenen més experiència docent són els que menys
segueixen aquesta mena de cursos on line. La taula següent posa de manifest un cop més
la importància de la implicació institucional, ja que mostra que el professorat titular es més
favorable a seguir cursos virtuals com a estudiants alhora que, paradoxalment, també és el
col·lectiu que manifesta no haver estudiat mai en aquesta modalitat.

Taula 5.7. Relació entre categoria professional del professorat i experiència com a
estudiant en modalitat on line

Font: elaboració pròpia

Seguint amb l’anàlisi del professorat amb experiència en formació on line com a estudiant,
observem que, si creuem aquesta variable amb la de l’ús d’Internet per a la preparació de
les classes, la relació és significativa. La taula següent ens mostra com entre els que han
seguit un curs de formació on line existeix un elevat ús d’Internet en la preparació de les
classes. Això confirmaria la hipòtesi que el professorat amb experiència personal en educació on line adopta amb normalitat Internet en la preparació de la seva docència habitual.

Taula 5.8. Relació entre ús d’Internet en la preparació de les classes amb experiència
com a estudiant en modalitat on line

Font: elaboració pròpia
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5.3. Usos educatius d’Internet a la universitat

Després de l’exposició de l’experiència dels col·lectius de l’alumnat i del professorat en l’ús de
la Xarxa en els processos d’ensenyament i aprenentatge a la universitat, tot seguit iniciem la
descripció i l’anàlisi de les dades referents als usos educatius d’Internet a la universitat.

Aquest capítol té dues parts ben diferenciades. En una primera part, que es compon de dos
apartats, un que descriu i analitza el comportament dels estudiants i un altre que descriu i
analitza el dels professors, es relacionen les opinions o valoracions que ambdós col·lectius
tenen sobre els usos d’Internet en els processos educatius en la universitat. Es tracta, per
tant, de descriure i analitzar les preguntes del nostre qüestionari que són bàsicament valoratives, és a dir, que descriuen opinions i valoracions sobre el que se’ls demana.

La segona part d’aquest capítol descriu i analitza, separadament, els estudiants i els professors, a l’igual de la primera part, però ja no les opinions o les valoracions sinó els usos
reals i manifestos d’Internet en els processos d’ensenyament i aprenentatge a la universitat.

Hem analitzat en aquest apartat tan sols els usos educatius, atès que en l’apartat anterior
hem analitzat els usos no educatius i l’expansivitat en l’ús de la Xarxa dels estudiants i dels
professors.

Hem de tenir en compte que en el sistema educatiu universitari català existeix una institució
no presencial que treballa amb una metodologia d’ensenyament i aprenentatge totalment
on line. Això fa que en alguns dels temes que es treballen a continuació es tractin de forma
separada aquest col·lectiu d’estudiants. Únicament es fa referència a aquest col·lectiu de
professors o estudiants en els casos en què o bé han estat objecte de preguntes diferenciades en el procés de recollida d’informació, o bé es fa necessària aquesta diferència per tal
de no esbiaixar els resultats.

5.3.1. Valoracions de l’alumnat sobre els usos d’Internet en el procés
d’aprenentatge

Aquest apartat té per objectiu mostrar quines són les valoracions dels usos més rellevants
d’Internet entre els estudiants relacionats amb el procés d’aprenentatge, és a dir, copsar
quines són les percepcions i pràctiques d’ús habituals pel que fa a aprendre en un entorn
universitari.
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Des de la perspectiva de l’alumnat, existeixen dues percepcions bàsiques de l’ús d’Internet
com a recurs per al procés d’aprenentatge. D’una banda, l’ús d’Internet com a subministrador d’informació relacionada amb l’aprenentatge (el 89,52% manifesta que ho fa molt i força
en el procés d’elaboració de treballs, i el 94,62% manifesta que és una pràctica habitual en
l’estudi d’una assignatura), i de l’altra, l’ús d’Internet com a eina de comunicació, bàsicament bidireccional, amb el professor (el 74% afirma que és una pràctica habitual), i de forma
menys intensa amb la resta del grup classe (53,56%).

Malgrat l’evidència que els usos tradicionals d’Internet (cerca d’informació i comunicació)
són igualment presents en els processos d’aprenentatge, ens interessa evidenciar si l’alumnat es mostra favorable o no a l’ús d’Internet en l’espai educatiu. Sabem que els joves, i
concretament els estudiants –com hem mostrat en el capítol d’usos no educatius de la Xarxa–, usen Internet per a accions de lleure o de comunicació. Ens interessa conèixer si accepten l’ús d’aquesta eina com a complement o com a eina bàsica en un procés
d’aprenentatge. I la resposta és positiva.

a) Internet i el procés d’aprenentatge

Els estudiants afirmen clarament (el 70,9% afirma que molt i força) que Internet afavoreix el
seu procés d’aprenentatge. Aquest percentatge augmenta fins al 81,91% quan qui respon
són els estudiants de la universitat no presencial del sistema; per tant, reafirmen l’elecció
de modalitat formativa que segueixen. Aquesta és una dada rellevant, ja que mostra l’acceptació de l’eina tecnològica en un espai diferent del que és usada habitualment per part
del mateix col·lectiu. És interessant observar que els estudiants de la universitat no presencial del sistema es mostren encara més convençuts d’aquesta afirmació.

Podríem pensar, però, que malgrat aquest reconeixement general a l’eina Internet, es posaria de manifest que existeixen dificultats a l’hora d’entendre-la i d’usar-la en els àmbits
educatius. I no és així. La introducció d’Internet en els cursos universitaris no ha estat un
problema per als estudiants. Un 33,02% dels estudiants manifesten que els ha estat molt
fàcil familiaritzar-se amb l’estructura i les estructures dels cursos que han incorporat Internet al seu procés docent, alhora que un 44,04% exposa que els ha resultat força fàcil. En
el cas dels estudiants de la universitat no presencial els percentatges es mostren similars:
per al 34,59% ha estat molt fàcil i per al 47,73% ha estat força fàcil. És interessant observar
que, en el cas de la universitat tecnològica del sistema, el 37,02% dels estudiants manifesten que ha estat molt fàcil familiaritzar-se i el 40,95%, força.
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Taula 5.9. Valoracions dels estudiants sobre Internet en el procés d’aprenentatge.
Estàs d’acord amb les afirmacions següents?

Font: elaboració pròpia

Aquestes dades posen de manifest que existeix un reconeixement de l’ús d’Internet en l’àmbit
educatiu i que, alhora, fruit del coneixement de l’ús de l’eina en altres espais de la vida quotidiana,
la familarització en l’ús d’aquesta eina en l’àmbit educatiu no resulta rellevantment complex.

Igualment, resulta satisfactori comprovar que els estudiants no es mostren decididament
entusiastes en l’afirmació referent a si Internet els permet aprendre de forma més ràpida i
amb menys esforç. Tan sols el 8,7% opina estar molt d’acord amb aquesta afirmació, i no
existeix una diferència rellevant entre els resultats dels estudiants de la universitat no presencial i els de la universitat tecnològica del sistema. Aquesta dada és interessant, atès que
posa de manifest que el mite referent a la tecnologia com a instrument que garanteix rapidesa i poc esforç en qualsevol procés no s’aplica clarament als processos cognitius com
l’aprenentatge. A més, aporta una evidència de realitat per part de l’alumnat que reconeix
l’esforç necessari en qualsevol procés d’aprenentatge.

b) Format dels continguts a l’aula

Avui, però, en un moment en el qual l’ús d’Internet i l’ús de les tecnologies de la comunicació
instantània és habitual entre els joves, observem que aquests manifesten estar molt d’acord
(un 49,33%) a preferir disposar dels materials del curs impresos, és a dir, en paper. No ens
sorprèn aquesta data, a la qual hauríem d’afegir el 32,78% dels estudiants que diuen que
ho prefereixen força. Tampoc no ens sorprèn que es mostri un percentatge rellevantment
superior en el cas dels estudiants de la universitat no presencial enquestada. Un 63,28%
dels estudiants d’aquesta universitat manifesten estar molt d’acord amb el fet de poder disposar dels materials en format imprès. La portabilitat del material imprès és avui encara molt
superior a la de qualsevol dispositiu electrònic existent. Caldrà analitzar aquesta dada en el
futur, quan els dispositius portables, com els e-books, siguin més comuns i més assequibles
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des del punt de vista econòmic. Tanmateix, és comprensible que el material imprès sigui
més desitjat, atès que el paper és, ara com ara, el suport més habitual per al material lineal,
el més habitual a les aules universitàries.

Taula 5.10. Valoracions dels estudiants sobre formats d’accés als materials de l’aula.
Valora les opcions següents en funció de com prefereixes disposar dels continguts
del curs

Font: elaboració pròpia

Observem, però, que els estudiants, malgrat que prefereixen disposar dels materials dels
cursos impresos, també els volen, alhora, accessibles de forma digital. Aquesta multidisponibilitat demanada és clarament manifesta en els escenaris docents universitaris. D’una
banda, el material imprès permet la portabilitat més pràctica, però alhora el material digital
permet la portabilitat digital i l’accessibilitat des de qualsevol lloc on hi hagi Internet. És per
això que els estudiants arriben quasi al 50% quan exposen la seva alta preferència (molt) a
l’accés digital i imprès dels materials del curs. A aquests cal afegir el 26,97% que manifesten que estan molt d’acord a disposar d’aquests materials educatius en suport digital.

En les taules comparatives següents observem que, si bé existeixen diferències entre gèneres a
l’hora de preferir amb més intensitat un canal de recepció dels materials del curs, les diferències
de comportament entre gèneres no són determinants, ja que segueixen una mateixa tònica.

Taula 5.11. Comparació entre preferències de format dels materials de l’aula per part
dels estudiants

Font: elaboració pròpia
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En la taula comparativa següent observem que el comportament per franges d’edats també
és similar i que no existeixen diferències rellevants entre la preferència per un canal o altre
de recepció dels materials d’aprenentatge segons l’edat. La taula següent ens mostra les
mateixes eleccions, però en aquest cas agrupant els estudiants que cursen estudis de l’àmbit de ciències i els de lletres. El comportament és també similar, sense descartar diferències rellevants entre les dues modalitats d’accés als materials d’aprenentatge. Es confirma,
per tant, que l’alumnat prefereix la recepció multicanal dels materials d’aprenentatge, és a
dir, la possibilitat d’accedir de les dues maneres possibles que se’ls ha demanat.

Taula 5.12. Comparació entre preferències de format dels materials de l’aula per part
dels estudiants i franges d’edat

Font: elaboració pròpia
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Taula 5.13. Comparació entre preferències de format dels materials de l’aula per part
dels estudiants i àmbits de coneixement que estan cursant

Font: elaboració pròpia

Les dues taules següents relacionen la preferència referent al format dels materials d’aprenentatge (digital i en paper) amb el grau d’expertesa manifest en l’ús Internet. Es podria
pressuposar que els que es consideren experts en l’ús d’Internet se situessin destacadament favorables a l’ús de materials educatius en format digital. Si bé existeix una tendència
en aquest sentit, no podem dir que sigui determinant, ja que el comportament global és similar en els dos casos de preferència de suport dels materials d’aprenentatge. Es confirma,
per tant, que la preferència d’una modalitat o d’una altra no depèn tampoc del nivell d’expertesa o habilitat en l’ús de la Xarxa.

Taula 5.14. Relació entre preferència de format imprès dels materials de l’aula i nivell
d’habilitat d’ús dels estudiants

Font: elaboració pròpia
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Taula 5.15. Relació entre preferència de format digital dels materials de l’aula i nivell
d’habilitat d’ús dels estudiants

Font: elaboració pròpia

Si obviem els estudiants de la universitat en modalitat on line, observem que un alt percentatge d’estudiants presencials (24,73%) valora com a molt important la preferència de prendre apunts directament del professor de l’aula. Aquesta qüestió, juntament amb les dues
anteriors referents a la disponibilitat dels materials de l’aula en format imprès o digital, ens
mostren que les estratègies d’aprenentatge dels estudiants estan diversificades, com de fet
no podia ser d’una altra forma. La multifuncionalitat de sistemes d’accés i d’emmagatzematge de la informació és necessària per al seguiment correcte del procés d’aprenentatge. I els
estudiants, que han estat formats en els primers nivells de l’ensenyament amb estratègies
múltiples d’aprenentatge, les continuen exercint, com és lògic, com a instruments bàsics en
el procés d’aprenentatge universitari.

c) Lògica hipertextual d’Internet i estratègies d’aprenentatge

Sembla clar que la lògica hipertextual d’Internet condiciona les estratègies d’aprenentatge
adquirides. Hem constatat en l’apartat anterior que els estudiants opten per la diversificació
de formats en els quals disposar de la informació. L’opció de disposar de material imprès
no es descarta, ans al contrari, es mostra força important. És obvi que el material imprès no
té inicialment una lògica hipertextual. Internet, la forma de navegar-hi i la majoria d’informació que hi trobem, sí que la tenen. És per això que els estudiants es troben davant del repte
d’haver de confirmar i contrastar les estratègies d’aprenentatge adquirides, que són bàsicament lineals i pròpies de suports que no permeten la hipertextualitat o un tractament multimèdia, amb unes de noves que sorgeixen de la lògica hipertextual d’Internet i de la
informació que s’hi troba.

En primer lloc, i com podem constatar en la taula següent, l’alumnat del sistema universitari
català afirma clarament, en un 60,89%, que Internet li facilita molt i força la capacitat d’am-
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pliar la informació en l’àmbit de l’aprenentatge. És clar que Internet és un instrument de cerca i d’accés a la informació, i que aquesta és, de forma manifesta, la principal utilitat evident
per als estudiants. Però el que és més rellevant d’aquesta informació és el reconeixement
que els estudiants fan del fet que l’existència d’Internet com a motor bàsic de cerca d’informació és, alhora, un instrument que facilita la capacitat d’ampliar la informació, és a dir, un
reforç bàsic amb el qual no havien comptat excessivament en el seu període escolar, i l’estratègia d’estudi referent a la cerca d’informació. Aquesta afirmació ens confirma la capacitat de l’alumnat de diferenciar el potencial de cerca d’informació d’Internet segons el
objectiu de la cerca. D’una banda sabem –com hem exposat en el capítol sobre usos no
educatius d’Internet– el valor que donen a la cerca d’informació per a elements lúdics o
d’entreteniment. I ara constatem que no només valoren el potencial de cerca sinó que, a
més, reconeixen que millora la seva capacitat personal de cerca, per tant la seva estratègia
d’aprenentatge.

Taula 5.16. Valoracions dels estudiants relacionades amb el potencial de la lògica
hipertextual d’Internet
L’arquitectura de la informació (la lògica hipertextual) d’Internet...

Font: elaboració pròpia

Els estudiants de la universitat no presencial del sistema no mostren una diferència important en aquest sentit. Si bé els percentatges són lleugerament superiors, això no significa
que es constati una diferència important en la percepció que Internet els facilita l’estratègia
o capacitat d’ampliar la informació.

Seguint amb el reconeixement explícit que fan els estudiants sobre el canvi i millora de les seves
estratègies d’aprenentatge, i observant la taula anterior, és interessant remarcar que el 59,26%
dels alumnes opinen que Internet els ajuda molt i força en la facilitació de la seva capacitat de
buscar i seleccionar informació. Sens dubte, aquest és un reconeixement de la pròpia tasca
educativa d’Internet en l’assoliment de la competència de cerca i selecció d’informació. Si complementem aquest fet amb el reconeixement que el 18,89% dels enquestats fa manifestant que
Internet no limita el seu grau de concentració, podem concloure que l’alumnat està situant Internet en un àmbit purament instrumental en el marc del procés d’aprenentatge.
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El mateix succeeix amb l’alumnat de la universitat no presencial. Igualment els percentatges
són lleugerament superiors, però no prou per destacar-ne la diferència. Confirmen, per tant,
el posicionament instrumental d’Internet com a complement de les estratègies d’aprenentatge adquirides.

Entrant ja en l’anàlisi més específica d’algunes de les variables esmentades, observem que
existeix una relació significativa entre la facilitat que la Xarxa aporta per a l’ampliació de la
informació i el fet que la lògica hipertextual d’Internet limita el grau de concentració dels estudiants. Aquest fet no qüestiona el potencial d’Internet quant a font ingent d’informació,
sinó que, més aviat, posa en qüestió el fet que l’alumnat no està preparat per a treballar de
forma adequada el volum d’informació i extreure’n allò que realment pot ser necessari per
al seu procés d’aprenentatge. Podem concloure que es posa de manifest la necessitat de
formació en estratègies d’aprenentatge que ajudin a la selecció correcta de la informació
que es troba a la Xarxa amb la finalitat de millorar el grau de concentració en els objectius
d’aprenentatge o d’assoliment d’informació que es persegueixen. És a dir, la tendència és
que la lògica hipertextual d’Internet limita més el grau de concentració com menys s’està
d’acord en el fet que Internet facilita la capacitat d’ampliar informació.

Taula 5.17. Relació entre les valoracions de l’alumnat sobre el potencial de la lògica
hipertextual per a ampliar informació i per a limitar el grau de concentració

Font: elaboració pròpia

Les taules següents corresponen a la mateixa informació que l’anterior, però separant els
estudiants de les universitats presencials dels de la universitat on line del sistema. Observem que la significativitat en la relació es manté, fet que ens confirma la necessitat de reforçament de les estratègies d’aprenentatge de selecció de la informació. Ara bé, existeix
una mínima diferència entre els estudiants de la universitat on line respecte als de la presencial, ja que els primers es mostren més segurs quan afirmen que aquesta capacitat
d’ampliar informació que aporta la Xarxa els comporta una limitació en el grau de concentració. Això pot ser degut, en part, al fet que els estudiants de la modalitat no presencial són
més adults que els de la modalitat presencial, i per tant s’han incorporat a les dinàmiques
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de la lògica hipertextual més tard i amb estratègies d’aprenentatge prèvies ja adquirides en
una formació inicial sense accés ni ús de la Xarxa.

Taula 5.18. Relació entre les valoracions de l’alumnat amb experiència en modalitat
on line sobre el potencial de la lògica hipertextual per a ampliar informació i per a
limitar el grau de concentració

Font: elaboració pròpia

Taula 5.19. Relació entre les valoracions de l’alumnat amb experiència en modalitat
presencial sobre el potencial de la lògica hipertextual per a ampliar informació i per
a limitar el grau de concentració

Font: elaboració pròpia

La capacitat de comprensió lectora és bàsica en qualsevol procés d’aprenentatge. Els resultats de les cerques a Internet aporten gras volums d’informació que posen de manifest
la necessitat del reforç de l’estratègia de comprensió lectora i de comprensió dels continguts
que s’hi troben, relacionats amb els objectius que perseguia la cerca realitzada. Davant
aquestes estratègies, un 30,33% dels estudiants afirma que l’arquitectura de la informació
d’Internet afavoreix molt i força la seva comprensió lectora. Un cop més aquesta dada no
és diferent de la que aporten els estudiants amb experiència de la universitat no presencial
del sistema.
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La capacitat de comprensió dels continguts es veu també afavorida, segons l’alumnat, molt
i força en un 32,02%. I tampoc aquí no s’observen diferències importants amb els estudiants
de la universitat on line del sistema. Un cop més es mostra la percepció favorable a Internet
com a instrument de cerca d’informació, i com a eina que estimula i facilita les estratègies
d’aprenentatge adquirides.

Pel que fa a l’organització de la informació, el 45,49% dels estudiants enquestats afirmen
que la lògica hipertextual d’Internet els afavoreix molt i força aquesta estratègia d’aprenentatge. És interessant observar que en aquest cas els estudiants que més estan d’acord amb
aquest fet són els de la universitat tècnica del sistema (l’11,77% diu estar-hi molt d’acord),
per sobre dels de la universitat on line (el 9,05% manifesta estar-hi molt d’acord).

La taula següent ens mostra que existeix una relació significativa entre el fet que la lògica
hipertextual facilita la capacitat d’organitzar la informació, i el sexe dels estudiants. En analitzar les dades, observem que les dones demostren que la lògica hipertextual els facilita
més l’organització de la informació. En el cas de la relació amb l’edat dels estudiants, que
se’ns mostra posteriorment, observem que la significativitat es redueix. Això ens confirmaria
que l’edat no és necessàriament un fet rellevant quan analitzem la competència o capacitat
d’organització de la informació que prové de la lògica hipertextual de la Xarxa. Probablement això sigui degut al fet que no existeix formació en els períodes educatius inicials sobre
les dinàmiques pròpies de la lògica hipertextual, fet que faria possible aquesta reduïda significativitat entre edat i aquesta capacitat. Sí que s’observa, però, una lleugera predisposició
dels més joves a acceptar aquesta facilitat en la lògica hipertextual de la Xarxa.

Taula 5.20. Relació entre les valoracions de l’alumnat sobre el potencial de la lògica
hipertextual per a facilitar la capacitat d’organitzar la informació i el sexe

Font: elaboració pròpia
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Taula 5.21. Relació entre les valoracions de l’alumnat sobre el potencial de la lògica
hipertextual per a facilitar la capacitat d’organitzar la informació i franges d’edat

Font: elaboració pròpia

Hem trobat, i així ho mostrem en la taula següent, una correlació altament significativa entre
algunes de les variables que conformen aquest apartat. D’una banda, trobem una alta correlació entre el fet que la lògica hipertextual afavoreix la comprensió lectora i el fet que afavoreix la capacitat de comprensió dels continguts. Aquesta relació és important, ja que ens
posa en la via d’acceptar que la lògica hipertextual és altament positiva en els processos de
comprensió, i per tant d’aprenentatge, relacionats amb els de comprensió lectora. Existeixen estudis (Landow, 1995 i 1997) que mostren les bondats de la hipertextualitat per a percepció i comprensió cognitiva de la informació. Aquesta dada confirmaria, pel que fa als
estudiants del nostre sistema, aquestes teories.

Observem també en la taula de correlacions que existeix una relació important entre la capacitat d’organitzar la informació i la comprensió lectora en el context de la lògica hipertextual d’Internet. Un cop més, aquestes dades ens mostren el potencial de la lògica
hipertextual com a estratègia d’aprenentatge. El fet que la lògica hipertextual faciliti la capacitat d’organitzar la informació es relaciona positivament, de forma lògica, amb el fet que
aquesta organització ajudi a la comprensió lectora i, per tant, dels continguts que s’hi troben. Es confirmen, doncs, les teories que esmentàvem anteriorment sobre el potencial del
sistema hipertextual per a l’aprenentatge.
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Taula 5.22. Correlació entre variables relacionades amb la lògica hipertextual
d’Internet en el procés d’aprenentatge

Font: elaboració pròpia

d) Internet com a eina de suport a l’estudi

L’acceptació d’Internet com a eina facilitadora del procés d’aprenentatge per part de l’alumnat del sistema universitari català és evident. Una eina que complementa les activitats habituals de qualsevol procés d’aprenentatge i que facilita determinades estratègies
d’aprenentatge, especialment les relacionades amb la cerca i selecció d’informació. A banda d’aquest fet, les dades que s’exposen tot seguit ens mostren el nivell de dificultat o facilitat de determinats condicionants de l’eina, com ara l’idioma o la navegabilitat, que poden
aportar informació a la concepció d’Internet com a eina de suport a l’estudi.

Taula 5.23. Valoracions de l’alumnat relacionades amb les dificultats que pot generar
Internet com a eina per a l’estudi
Internet com a eina de suport a l’estudi. Valora les següents opcions en funció del
grau de dificultat que et generen

Font: elaboració pròpia

D’una banda, observem que el 41,09% dels estudiants valoren com a dificultat rellevant
l’allau d’informació existent a Internet, i, de l’altra, que el 37,8% mostren molta i força dificultat a l’hora de trobar a Internet allò que s’està cercant. Aquestes dues dades ens confir-
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men la sospita que l’allau d’informació existent a Internet es relaciona amb la capacitat dels
estudiants a trobar el que estan buscant i a seleccionar la informació.

En aquest cas, les diferències entre la universitat on line del sistema i la resta és rellevant.
El 49,62% dels estudiants de la universitat on line reconeixen molta i força dificultat en l’allau
d’informació existent a Internet. En canvi, el 38,73% reconeixen molta i força dificultat a trobar allò que estan cercant. És a dir, la dificultat pel que fa a trobar la informació cercada és
similar per als estudiants de les dues modalitats formatives, mentre que en el cas del reconeixement de l’allau d’informació com a dificultat és quasi 9 punts percentuals per sobre en
el cas dels estudiants en modalitat on line. És curiós observar que, en aquest cas, pel que
fa als estudiants de la universitat tecnològica del sistema, tan sols el 35,9% reconeixen
l’allau d’informació com a dificultat molt o força important, 14 punts percentuals per sota dels
estudiants de la universitat on line i uns 5 punts percentuals per sota del global dels estudiants. Sens dubte, això ens mostra, d’una banda, les diferències existents entre els estudiants de carreres tecnològiques davant aquest fenomen d’allau d’informació, mentre que,
d’altra banda, aquesta dada podria estar relacionada amb la diferència d’informació existent
classificada com a tecnològica i la de caràcter més humanístic o genèric. Ara bé, cal tenir
en compte que les diferències percentuals entre els estudiants de la universitat tecnològica
i la resta, pel que fa a la dificultat de trobar allò que se cerca, no és rellevant i varia tan sols
en un punt percentual.

La taula següent mostra l’evidència de la relació significativa existent entre la dificultat per
trobar allò que se cerca a la Xarxa i l’allau d’informació que hi ha. Observem que els percentatges elevats es troben en les respostes que manifesten estar força o normalment
d’acord amb les dues variables.

Taula 5.24. Relació entre la dificultat que suposa trobar el que se cerca i l’allau
d’informació que existeix a Internet

Font: elaboració pròpia
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Pel que fa a la relació entre la dificultat que pot existir a Internet per trobar allò que se cerca
i la facilitació de la capacitat per a cercar i seleccionar informació, observem en la taula següent que aquesta també és significativa. Aquesta és una dada que pot resultar paradoxal,
atès que es pot concloure que existeix una certa contradicció entre aquestes dues afirmacions. La nostra lectura suposa, d’una banda, l’actitud positiva que es manifesta en tot l’estudi vers Internet i el seu potencial de font ingent d’informació. A això corresponen la
variable i els seus resultats referents al fet que Internet facilita la cerca i selecció d’informació. Però alhora es mostra l’ambivalència de reconèixer que tanta informació comporta força
(46%) dificultat per trobar allò que se cerca. La taula que mostrem no fa més que reconèixer
aquesta realitat dual, aquesta ambivalència, pel que fa al reconeixement d’aquesta doble
realitat.

Taula 5.25. Relació entre la valoració sobre la capacitat de cerca i el resultat de la
cerca a Internet

Font: elaboració pròpia

La navegabilitat (el 16,75% manifesta molta i força dificultat) i les dificultats per entendre o
familiaritzar-se amb el programari o navegador (el 9,72% manifesta molta i força dificultat)
no són rellevants entre els estudiants com a barreres o dificultats en l’ús d’Internet com a
eina de suport a l’estudi. Això es justifica pel bon nivell d’ús d’Internet i el coneixement de
les eines que tenen els estudiants. I, a més, és interessant observar que en aquest cas no
existeixen diferències percentuals destacades en els resultats dels estudiants de la universitat no presencial o de la tecnològica del sistema.

Observem, a més, en la taula següent, que existeix una relació significativa entre el fet de
reconèixer o no que la navegabilitat pròpia d’Internet afavoreix l’aprenentatge i el nivell d’habilitat en l’ús dels ordinadors.
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Taula 5.26. Relació entre el nivell d’habilitat d’ús dels ordinadors i les dificultats de
navegabilitat a Internet

Font: elaboració pròpia

La taula següent intenta trobar la relació entre el fet que el programari pugui ser una dificultat per a l’estudi a través d’Internet i el nivell d’habilitat en l’ús dels ordinadors. Observem
que el resultat és significatiu, fet que confirma aquesta relació. Ara bé, a l’igual de la taula
anterior, els valors més elevats es troben en l’espai d’aquells que, considerant-se usuaris
avançats o mitjans, creuen que les dificultats amb el programari representen pocs o normals
problemes a l’hora d’estudiar. Això ens confirmaria que un nivell mitjà i avançat d’habilitat
d’ús dels ordinadors es correspon també amb el reconeixement que el programari no és una
dificultat important a l’hora d’estudiar a través d’Internet.

Taula 5.27. Relació entre el nivell d’habilitat d’ús de l’ordinador dels estudiants i les
dificultats amb el programari

Font: elaboració pròpia

Pel que fa a l’idioma, tampoc no és una dificultat molt elevada. El 22,12% dels estudiants
reconeixen una elevada (molt i força) dificultat pel que fa a l’idioma de la informació que es
troba en les cerques realitzades. Aquesta dada és més elevada (25,15%) entre els estudiants de la universitat on line i més baixa percentualment en els de la tecnològica (17,52%).
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Caldria buscar la raó d’aquestes diferències en les metodologies de cada universitat o en
els perfils dels seus estudiants. Ara bé, el més rellevant és que el 43,7% dels estudiants
manifesten que l’idioma no els representa una dificultat (gens i poca). Aquesta dada augmenta en el cas de la universitat tecnològica del sistema (50,52%), un cop més a causa de
les característiques dels seus estudiants.

Taula 5.28. Relació entre l’experiència de l’alumnat en ús d’Internet en assignatures i
la dificultat de l’idioma a la Xarxa

Font: elaboració pròpia

5.3.2. Valoracions del professorat sobre els usos d’Internet en el procés
d’aprenentatge dels estudiants

En aquest apartat analitzarem les opinions i valoracions manifestades pels professors del
sistema universitari català sobre els usos que fan els estudiants d’Internet amb finalitat educativa. Les preguntes que es fan als professors són, en gran part, les mateixes que anteriorment s’han fet als estudiants, amb la finalitat de comprovar si les opinions sobre l’ús de la
Xarxa dels uns i els altres coincideixen o divergeixen.

a) Valoracions sobre Internet i el procés d’aprenentatge dels alumnes

Professorat i alumnat discrepen rellevantment sobre si Internet afavoreix o no el procés
d’aprenentatge dels alumnes. Mentre que un 70,9% de l’alumnat respon estar molt i força
d’acord amb el fet que Internet afavoreix el seu procés d’aprenentatge, tan sols el 51,75%
del professorat considera estar molt I força d’acord amb aquesta afirmació. Aquesta és una
dada rellevant, ja que pressuposa una actitud moderadament favorable respecte a l’ús
d’aquesta tecnologia a les aules per part dels docents.
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Taula 5.29. Valoracions del professorat sobre l’ús d’Internet en el procés
d’aprenentatge de l’alumnat
Estàs d’acord amb les afirmacions següents?

Font: elaboració pròpia

És interessant observar que el percentatge de professors que està molt i força d’acord amb
aquesta afirmació augmenta més de 10 punts (el 63,16%) entre els que actuen com a docents a la universitat no presencial del sistema.

Figura 5.4. Comparació de les valoracions de l’alumnat i del professorat sobre si Internet afavoreix el procés d’aprenentatge

Font: elaboració pròpia

Observem que existeix una relació significativa entre les opinions sobre si Internet afavoreix
o no el procés d’aprenentatge dels estudiants i l’experiència com a estudiant on line per part
del professorat. Tant els que tenen experiència com els que no en tenen destaquen que Internet és favorable per al procés d’aprenentatge dels estudiants, però destaquem que, en
el cas dels professors que han tingut aquesta experiència com a estudiants, els valors són
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significativament importants. Es demostra, per tant, una relació positiva entre l’experiència
personal d’aprenentatge en modalitat on line i l’actitud favorable vers aquesta modalitat, per
bé que els que no han tingut aquesta experiència personal mostren també una actitud favorable a la modalitat on line d’aprenentatge.

Taula 5.30. Relació entre l’experiència del professorat com a estudiant on line i la
valoració sobre si Internet afavoreix el procés d’aprenentatge

Font: elaboració pròpia

Taula 5.31. Relació entre activitat laboral extraacadèmica del professorat i valoració
sobre si Internet afavoreix el procés d’aprenentatge

Font: elaboració pròpia

Un dels miratges de la tecnologia és pensar que aquesta facilita els processos en què actua
i els converteix en menys feixucs i d’execució més ràpida. Quan es pregunta al professorat
sobre si Internet afavoreix un aprenentatge més ràpid i amb menys esforç, un 32,05% afirma estar poc o gens d’acord amb aquesta afirmació. Situen, per tant, l’eina i el seu ús metodològic en una posició instrumental correcta, és a dir, el procés d’aprenentatge és un fet
personal que cal dur a terme amb esforç i de forma pausada, mentre que Internet com a
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eina pot ajudar bastant a millorar aquest procés i a fer-lo més efectiu. El percentatge en el
cas dels professors de la universitat no presencial del sistema és molt similar (29,47%).

La taula següent ens mostra la comparació entre l’opinió dels estudiants i la dels professors sobre si Internet afavoreix o no un aprenentatge més ràpid i amb menys esforç. Observem que el
comportament de les respostes és similar, per bé que existeix una predisposició més positiva
per part dels estudiants que dels professors. En la resposta de “molt”, l’alumnat dobla percentualment el professorat i el supera lleugerament en el percentatge de “força”. Insistim en el valor
d’aquesta resposta, en tant que situa en un espai de prudència l’afirmació referent a l’ús d’Internet com a eina afavoridora de l’eficàcia i eficiència en el procés d’aprenentatge.

Figura 5.5. Opinió del professorat sobre si l’ús d’Internet permet aprendre més ràpid
i més fàcilment als estudiants

Font: elaboració pròpia

b) Valoracions sobre usos d’Internet per a l’elaboració de treballs acadèmics per
part de l’alumnat

Ja hem comentat anteriorment la importància d’Internet, com a eina de cerca d’informació,
en el procés d’elaboració dels treballs acadèmics que els professors encarreguen als estudiants en el procés d’ensenyament i aprenentatge. A la pregunta que es fa al professorat
sobre quin creuen que és l’ús que fan els estudiants d’Internet a l’hora de preparar els seus
treballs acadèmics, observem que la resposta més destacada és que l’usen molt (33,32%)
per a la cerca d’informació. Els estudiants, en canvi, reconeixen un ús molt més elevat d’Internet (60,31%) com a eina de cerca en l’elaboració dels seus treballs. És interessant
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aquesta divergència d’opinions, sobretot si tenim en compte que als estudiants se’ls qüestiona sobre el que fan realment i als professors se’ls demana sobre el que creuen que fan
els estudiants. La diferència tan alta i manifesta ens mostra que la percepció per part del
professorat és que l’ús d’Internet per part de l’estudiant no és tan elevat com realment afirma el mateix estudiant que és. Com és habitual, però, els professors de la universitat no
presencial atorguen un percentatge més elevat quan manifesten estar molt d’acord amb el
fet que els estudiants usen Internet per a cercar informació per a fer els seus treballs de
classe (46,32%).

Taula 5.32. Valoració del professorat sobre l’ús d’Internet per part de l’alumnat a
l’hora de fer els treballs de les assignatures
Internet i l’elaboració de treballs per part de l’alumnat:

Font: elaboració pròpia

La taula comparativa que trobem a continuació ens mostra les diferències clares d’opinió
entre professors i estudiants pel que fa als usos d’Internet en el procés d’ensenyament i
aprenentatge. D’entrada, destaca el fet que els estudiants manifesten usar molt més Internet per a la cerca d’informació del que els professors pensen que ho fan. La diferència percentual és molt elevada en aquest aspecte. També destaca la dada sobre plagi, però la
comentarem tot seguit en l’apartat següent.
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Taula 5.33. Comparació entre opinions de l’alumnat i del professorat sobre l’ús
d’Internet per a l’elaboració dels treballs de les assignatures

Font: elaboració pròpia

Continua la diferència de resultats entre l’opinió que el professorat té dels usos d’Internet
dels estudiants a l’hora de preparar treballs d’aula quan es refereix a si aquesta eina permet
prescindir de la biblioteca de la universitat. Mentre que un 6,60% dels estudiants afirma que
els permet prescindir-ne molt, els professors pensen que en prescindeixen molt un 13,82%,
més del doble. Un cop més es manté la percepció no molt positiva respecte a l’actitud de
l’alumnat.

El professorat valora que Internet permet poc i gens als estudiants elaborar els treballs acadèmics amb un màxim rigor acadèmic en un 49,81%. És a dir, la majoria del professorat
considera que Internet no aporta més rigor en l’elaboració dels treballs. Això vol dir que es
confirmen en el fet que Internet és una eina, però que el seu ús no comporta necessàriament més qualitat en el resultat. Per contra, quan es demana als estudiants si Internet els
permet elaborar els treballs amb més rigor acadèmic, la resposta és contrària. El 27,05%
dels estudiants manifesten estar-hi molt i força d’acord, i aquest percentatge s’eleva al
32,48% en el cas dels estudiants de la universitat no presencial del sistema. La percepció
per part dels estudiants de l’eina o recurs d’Internet és més qualitativa que la que els professors atorguen a l’ús que en fan els estudiants. Probablement la percepció per part de
l’estudiant d’obtenir més informació i sovint diferent o complementària a la que el professor
li subministra és un símptoma de qualitat, de valor afegit. D’aquí aquest percentatge comparativament superior.
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Figura 5.6. Comparació entre l’opinió de l’alumnat i del professorat referent a si Internet permet elaborar els treballs de l’aula amb més rigor

Font: elaboració pròpia

c) Valoracions sobre Internet i plagi per part de l’alumnat

El plagi –una dada que apareix ja en la taula comparativa anterior– és una de les reticències
més assentades entre el professorat quan se’ls demana sobre l’ús que fan els estudiants
de la informació que troben a Internet. Quan es pregunta a l’alumnat si ha usat informació
extreta d’Internet per a plagi en els treballs acadèmics que duen a terme responen clarament que molt, en un 3,75%, i que força, en un 9,74%. El nivell de respostes afirmatives, és
a dir, de reconeixements explícits de plagi, és important. Aquest reconeixement és bastant
més inferior en el cas dels estudiants de la universitat no presencial. El 0,95% afirmen haver
plagiat molt i el 3,63% força. I si tenim en compte la resposta contrària, és determinant saber
que el 27,31% dels estudiants reconeixen no haver plagiat mai, així com el 44,54% dels estudiants de la universitat no presencial.

El punt de vista del professorat és del tot contrari. El 44,86% del professorat considera que
Internet facilita molt el plagi als estudiants i tan sols el 0,51% considera que no els el facilita
gens. L’opinió és molt divergent de la realitat manifestada pels estudiants. El percentatge
en el cas dels professors de la universitat no presencial és més elevant (el 49,47% considera que Internet els facilita molt el plagi). Aquesta percepció qüestiona l’ús de l’eina per a
la cerca d’informació per part del professorat i evidencia una necessària formació per part
del professor a l’estudiant sobre els usos adequats de la formació trobada a la Xarxa.
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Figura 5.7. Comparació entre les valoracions del professorat i de l’alumnat referents
a si Internet facilita el plagi a l’hora de fer treballs de les assignatures

Font: elaboració pròpia

Seguidament analitzem alguns creuaments entre variables que ens poden donar peu a entendre les opinions manifestades sobre el plagi usant Internet tant per part dels estudiants
com dels professors. Quan el creuament entre variables té a veure amb l’experiència del
professorat en cursos on line, i la facilitat pel plagi, trobem que no hi ha dades que permetin
establir una relació significativa. L’experiència, per tant, com a estudiant on line per part del
professorat no condiciona la seva opinió sobre Internet com a font de plagi a l’hora de fer
treballs acadèmics.

La relació entre expertesa en l’ús de la Xarxa i el fet que aquesta faciliti el plagi d’informació
sí que és significativa. Ens mostra una relació existent entre ambdues variables que es concreta en els valors més elevats entre els nivells alts d’expertesa i els nivells alts d’opinió favorable a Internet com a facilitador del plagi. Existeix, per tant, una tendència manifesta que
confirma que a un nivell d’expertesa més alt del professorat en l’ús de la Xarxa es correspon
una opinió més favorable a pensar que Internet afavoreix el plagi d’informació a l’hora de
fer treballs per a les assignatures.
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Taula 5.34. Relació entre expertesa del professorat en l’ús de la Xarxa i opinió sobre
el plagi dels estudiants

Font: elaboració pròpia

5.3.3. Usos d’Internet en el procés d’aprenentatge per part de l’alumnat

Aquest apartat ens presenta quins són els usos habituals d’Internet per part de l’alumnat del
sistema universitari català relacionat amb el procés d’aprenentatge. Diferenciarem dues
parts. En primer lloc farem referència als usos habituals d’Internet en el procés d’estudi
d’una assignatura, tingui o no un alt nivell d’incorporació d’Internet a la seva dinàmica docent. Aquí es valora també que els estudiants usen Internet a l’hora d’elaborar els seus treballs de classe. Posteriorment analitzarem els usos d’Internet en les assignatures que
l’incorporen i l’ús de la Xarxa per al treball cooperatiu.

A diferència dels apartats anteriors sobre les valoracions de l’alumnat i del professorat,
aquest apartat correspon a les respostes del qüestionari en què es pregunta per pràctiques
habituals, no per valoracions o percepcions de la Xarxa. Es tracta, doncs, d’observar i analitzar el comportament de l’estudiant en el procés d’aprenentatge pel que fa a l’ús real que
fa de l’eina i també de valorar-ne l’experiència.

a) Usos habituals d’Internet en l’estudi d’una assignatura

Un cop més, confirmem que l’ús més habitual de la Xarxa es concreta en la cerca d’informació. Això, relacionat ara amb l’estudi d’una assignatura, incorpori o no l’ús de la Xarxa,
és determinant ja que el 94,62% dels estudiants afirmen que usen Internet per a la cerca
d’informació rellevant per a l’estudi que estan duent a terme.

Seguidament un 85,81% dels estudiants consultats afirma que empren Internet per a la consulta dels materials del curs. La diferència d’aquest percentatge entre les diferents modali-
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tats d’universitat (on line o presencial) no és rellevant, fet que pressuposa l’elevada
presència existent de materials dels cursos presencials a la Xarxa, sens dubte resultat de
l’aposta de les universitats per la digitalització dels materials de l’aula.

Figura 5.8. Usos habituals d’Internet en l’estudi d’una assignatura per part de l’alumnat

Per a què uses habitualment Internet en l’estudi d’una assignatura?

Font: elaboració pròpia

Un altre ús destacat pel que fa a l’estudi d’una assignatura és la consulta del pla docent de
l’assignatura i la bibliografia. En aquest cas, el 83,59% dels estudiants afirmen fer-ho habitualment. La diferència amb la universitat on line és d’uns tres punts percentuals per sobre
(86,78%). És interessant destacar que no es tracta d’una diferència rellevant, la qual cosa
ens fa suposar que totes les universitats del sistema disposen ja dels continguts bàsics informacionals de les assignatures (pla docent, bibliografia, etc.) en un format consultable des
d’Internet.

Baixen els percentatges de les respostes afirmatives quan s’analitzen el component comunicatiu d’Internet, però no de forma substancial en el cas de la comunicació amb el professor, que es manté en un 74,03%. En aquest cas i per raons òbvies, un 88,46% dels
estudiants de la universitat en modalitat virtual respon afirmativament. És interessant, però,
observar que un 11,54% dels estudiants on line afirma no usar habitualment Internet per a
comunicar-se amb el professor, fet que ens mostra que pot existir una metodologia educativa on line en què no sigui necessari comunicar-se de forma habitual amb el professor de
l’assignatura.

L’ús d’Internet per a la comunicació habitual amb els estudiants d’una assignatura baixa al
53,56%. Hem de tenir en compte, d’una banda, que la majoria de les respostes provenen
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d’universitats presencials en què la comunicació amb els companys és directa, sense intermediació electrònica, i que, d’altra banda, hem de valorar que, si bé aquesta comunicació
en el marc educatiu és escassa, no ho és pas en els elements lúdics o extraacadèmics. Això
ens ho confirma el fet que, en el cas dels estudiants de la universitat on line del sistema, la
resposta és de 70,44%. És a dir, en aquesta modalitat en què no existeix el contacte físic
de l’aula amb la resta del grup classe és lògic trobar que el nivell de comunicació entre companys sigui molt sensiblement superior al dels estudiants en modalitat presencial.

Per a comprendre millor aquests resultats podem creuar-los per a trobar significativitats
amb les tipologies d’usuaris que hem creat. En les taules següents observem que existeix
una relació significativa entre les tipologies d’usuari i l’ús d’Internet per a la comunicació
amb el professor de l’aula. L’anàlisi de la taula bivariant ens mostra que els usuaris creatius,
és a dir, els que a més de situar informació a la Xarxa en creen, són més actius en l’ús de
la Xarxa per a la comunicació amb el professor responsable de l’aula.

Taula 5.35. Relació entre l’ús comunicatiu d’Internet i la tipologia d’usuari a la Xarxa

Font: elaboració pròpia

En canvi, observem que els percentatges i resultats varien quan aquesta relació es produeix
entre estudiants. Si bé la significativitat existeix i la tendència és la mateixa que en la taula
anterior, la comunicació entre estudiants, com ja hem manifestat, s’usa amb menys intensitat que la interacció amb els professors. La taula confirma també que a una activitat més
elevada com a usuari correspon més interacció.
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Taula 5.36. Relació entre l’ús comunicatiu d’Internet entre l’alumnat i la tipologia
d’usuari a la Xarxa

Font: elaboració pròpia

La taula següent confirma el fet que la tipologia creativa d’usuari correspon també a un ús
d’Internet per a la cerca d’informació en el marc de l’estudi d’una assignatura. La taula no
fa res més que mostrar l’evidència que com més activitat hi ha com a usuari, més ús d’Internet es fa a la cerca d’informació.

Taula 5.37. Relació entre l’ús per a la cerca d’informació d’Internet i la tipologia
d’usuari de l’alumnat a la Xarxa

Font: elaboració pròpia

Mentre que el 46% dels estudiants d’universitats en modalitat presencial reconeixen usar
habitualment Internet per a seguir el curs, responen afirmativament el 94,44% dels estudiants de la universitat en modalitat on line. Aquesta és una dada evident, que té més importància pel que fa als estudiants de la presencial que als de la virtual. El fet que quasi la
meitat dels estudiants usi Internet per a seguir l’activitat de les aules ens confirma el que
afirmem al llarg de l’estudi: que Internet és present com a eina vàlida i aconsellada per a
l’estudi aproximadament en la meitat de les aules presencials. Aquesta dada ens evidencia
també el nivell de decisió institucional d’ús d’Internet per a la docència a les universitats presencials.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

311

Internet i el procés d’ensenyament...

b) Usos habituals d’Internet a l’hora de fer treballs per a una assignatura

Un dels moments rellevants en qualsevol procés d’aprenentatge és l’elaboració de treballs
o les activitats en una assignatura. Els treballs que es realitzen en el marc d’una assignatura
són objecte d’avaluació i habitualment es dissenyen per a recollir, per part del docent, el màxim d’informació referent a l’assoliment dels objectius per part de l’alumne. Aquesta és, per
tant, una pràctica habitual a les aules universitàries.

Un cop més, com ja hem observat prèviament, Internet és l’eina recurrent a l’hora de facilitar
la cerca i selecció d’informació en el procés d’elaboració dels treballs acadèmics universitaris. Els estudiants així ho manifesten quan reconeixen que usen molt (60,31%) la cerca
d’informació via Internet en el moment d’elaborar treballs per a les assignatures que cursen.
Un cop més queda patent la importància de l’ús de l’eina Internet com a font d’informació.
És curiós, però, observar que els estudiants de la universitat on line del sistema afirmen que
usen molt Internet per a la cerca d’informació a l’hora de fer els seus treballs acadèmics en
un 51,09%, nou punts percentuals per sota que els estudiants d’universitats presencials.
Aquest fet es deu, molt probablement, al fet que la metodologia on line ja preveu facilitar
informació a la Xarxa als seus estudiants.

Taula 5.38. Accions a Internet a l’hora de fer un treball per a una assignatura
A l’hora de fer treballs per a una assignatura,

Font: elaboració pròpia

A partir del reconeixement de l’ús d’Internet com a facilitador per a la cerca de la informació,
els estudiants reconeixen que, en certa manera, Internet els facilita l’elaboració dels treballs
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més ràpidament i amb menys esforç. Un 56,92% manifesten que estan molt i força d’acord
amb aquesta informació. En el cas dels estudiants en modalitat on line, el percentatge de respostes que afirmen estar molt i força d’acord és del 48,42%, en un nivell inferior respecte als
estudiants en modalitat presencial similar al cas de la cerca d’informació. Un cop més aquesta dada és el resultat de la metodologia específica de treball de la modalitat formativa on line.

Un dels punts d’anàlisi important quan es debat sobre la cerca d’informació a Internet per a
l’elaboració de treballs acadèmics és saber si aquesta cerca comporta o no plagi, és a dir, si
és la base per a la no-reflexió o per a la còpia de continguts. Es va preguntar obertament
aquesta qüestió als estudiants enquestats. Les respostes que van donar els estudiants són
clarament contràries a aquesta pràctica, tal com hem destacat en el capítol anterior. El
32,55% reconeixen plagiar poc i el 27,31%, gens. Seguidament creuem les seves respostes
amb les que ens manifesten si usen Internet per a la cerca d’informació a l’hora de fer treballs
de les assignatures. La relació de les dues variables és significativa. I observant els resultats
que presentem en la taula ens adonem que la relació és que com més reconeixen cercar
informació a Internet per a fer treballs acadèmics menys reconeixen la pràctica del plagi.

Taula 5.39. Relació entre l’acció de cercar informació a Internet manifestada per
l’alumnat i el fet d’haver plagiat

Font: elaboració pròpia

Continuant amb l’anàlisi de les diferents variables que configuren aquest apartat, és interessant observar les dades que mostren que l’estratègia d’aprenentatge de cerca d’informació se situa bàsicament en l’ús d’Internet a través dels seus cercadors, en detriment de les
oportunitats que a través de la mateixa eina ofereixen les biblioteques universitàries. Un
27,8% dels estudiants manifesta que Internet els permet entre molt i força prescindir de la
biblioteca a l’hora de fer els treballs de les assignatures, per bé que el 47,21% indica que
Internet els permet prescindir-ne poc o gens. Però el més suggeridor és la confirmació de
la paradoxa que, malgrat l’elevat ús d’informació recollida per Internet per a elaborar treballs, un 57,77% dels estudiants manifesten donar un rigor normal, és a dir, no rellevant ni
important, a la informació obtinguda i a les seves fonts. El mateix succeeix amb el grau de
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confiança (un 55,76% manifesta que és normal) que s’atorga a les informacions trobades
per Internet.

Aquestes dades ens mostren que, per contra del que podria semblar, els estudiants universitaris continuen donant importància a la cerca d’informació a la biblioteca. I alhora posen
de manifest que no tenen un alt grau de preocupació sobre si la informació que es troba a
Internet és de confiança o no. Si bé es decanten favorablement per a afirmar que sí que
donen confiança i rigor acadèmic a les seves fonts d’informació a Internet, l’elevat percentatge de respostes com a “normal” fa pensar que no tenen un criteri definit en aquest sentit.

Continuant amb l’anàlisi referent a l’ús de la biblioteca per a l’elaboració dels treballs acadèmics dels estudiants, observem en les taules de creuament següents que existeix una relació significativa entre la intensitat d’ús d’Internet per part dels estudiants i el fet que
Internet els pot ajudar a prescindir de la biblioteca. Ara bé, observem que com menys intensitat d’ús hi ha més ús es fa de la biblioteca. Es confirma, per tant, la hipòtesi que un ús
elevat d’Internet comporta un ús reduït de la biblioteca.

Taula 5.40. Relació entre intensitat d’ús de la Xarxa de l’alumnat i el fet de si aquest
ús els permet prescindir de la biblioteca

Font: elaboració pròpia

La taula següent relaciona la tipologia d’estudiant usuari d’Internet (passiu, participatiu i creatiu) amb el fet de si l’ús d’Internet els permet prescindir de la biblioteca a l’hora de fer treballs acadèmics. Reconeixent una relació significativa entre les dues variables, observem
que, a diferència de la taula anterior, a una expertesa més gran en l’ús d’Internet correspon
un ús sensiblement superior de la biblioteca.
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Taula 5.41. Relació entre el nivell d’expertesa d’usuari i el fet de si Internet permet
prescindir de la biblioteca

Font: elaboració pròpia

Tot i que la cerca d’informació a través d’Internet esdevé una peça clau a l’hora de fer els
treballs de les assignatures, no sembla que els estudiants de les universitats catalanes hagin adoptat estratègies que el mateix sistema afavoreix per a organitzar, com a estratègia
d’aprenentatge, aquest potencial de cerca. Ens referim a l’ús d’adreces d’interès (bookmarks). Observem que el 57,72% dels estudiants manifesten usar poc i gens aquest facilitador de recuperació de les cerques o de les pàgines més importants.

La taula d’anàlisi bivariant següent relaciona la variable de creació de llistes d’adreces d’interès o preferits (bookmarks) com a estratègia d’aprenentatge i ús d’Internet amb la possible
eficàcia d’Internet a l’hora de fer treballs acadèmics per part dels estudiants. En aquest cas
es confirma la hipòtesi que el potencial dels navegadors no és usat per a aconseguir un millor rendiment de les cerques o dels mecanismes d’elaboració dels treballs acadèmics. Els
estudiants que reconeixen que Internet els permet elaborar treballs més ràpidament i amb
menys esforç també reconeixen utilitzar poc i gens les llistes d’adreces d’interès dels navegadors. No aprofiten, per tant, el potencial organitzatiu dels navegadors. Sens dubte, això
podria ser degut a la manca de formació sobre el programari de navegació i les seves possibilitats per a l’activitat acadèmica.
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Taula 5.42. Relació entre la facilitat d’elaborar treballs amb l’ús d’Internet per part de
l’alumnat i la creació de llistes d’adreces d’interès

Font: elaboració pròpia

c) Internet com a eina de debat i treball cooperatiu

Després dels dos primers apartats en què s’analitza l’ús d’Internet com a eina complementària a les activitats pròpies d’un procés d’aprenentatge, com ara estudiar una assignatura
o fer treballs acadèmics, tot seguit valorem alguns dels potencials propis de la Xarxa: el treball cooperatiu i el debat o les discussions acadèmiques.

Figura 5.9. Usos d’Internet com a eina de debat i treball cooperatiu per part de l’alumnat

Respon, si us plau, les qüestions següents relacionades amb l’ús que fas d’Internet
com a alumne:

Font: elaboració pròpia

D’entrada, observem l’elevada resposta afirmativa (64,52%) a la pregunta sobre si s’utilitza
Internet com a eina de treball cooperatiu. Això posa de manifest la importància de la comunicació multidireccional com a complement a l’accés a la informació que ens aporta Internet
en el procés d’aprenentatge. És interessant el fet que no s’observa gairebé cap diferència
percentual entre els estudiants de diferents modalitats formatives. Això ens porta a reconèixer que l’ús d’Internet per al treball en grup, malgrat la rigidesa de l’eina en certs aspectes,
és molt estesa a les aules universitàries. Probablement sigui degut al fet que és una de les
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pràctiques docents més habituals per part del professorat universitari, com veurem més endavant en aquest mateix capítol.

Existeix una relació positiva entre la tipologia d’usuari i l’ús d’Internet com a eina de treball
cooperatiu. Com més creativitat hi ha en l’ús d’Internet, és a dir, com més actiu és l’ús de la
Xarxa, més ús cooperatiu es fa d’aquesta. Això ens confirma la hipòtesi de l’ús comunicatiu
i de treball de la Xarxa en el marc de la formació universitària.

Taula 5.43. Relació entre tipologia d’usuari d’Internet de l’alumnat i ús de la Xarxa per
al treball cooperatiu

Font: elaboració pròpia

Pel que fa a la participació en llistes de discussió on line i la subscripció a les llistes de distribució, és interessant observar la divergència de respostes, fet que ens confirma el nivell
de passivitat existent en l’ús d’Internet com a instrument acadèmic entre els universitaris enquestats. Si bé un 30,14% d’aquests afirmen haver participat en discussions on line referents al seu àmbit d’estudi, tan sols un 23,89% d’aquests afirmen estar subscrits a llistes de
distribució de la seva disciplina. La participació en llistes de discussió sovint pot ser el resultat d’un requeriment de l’aula més que no pas un interès personal, mentre que subscriure’s a llistes de distribució sí que és el resultat d’una decisió personal. Aquesta darrera dada
ens mostra el percentatge d’estudiants actius en aquest sentit.

Si creuem aquests resultats amb les tipologies d’usuari, observem un altre cop que existeix
una relació significativa, però que, tal com mostren les dades, el nivell de participació en les
llistes de distribució és baix. És clar que les dades de la taula ens mostren que una major
creativitat d’ús d’Internet es correspon amb una participació més gran en llistes de distribució, però el cert és que aquesta participació en el seu global és bastant baixa.
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Taula 5.44. Relació entre tipologia d’usuari de l’alumnat i subscripció a llistes de
distribució

Font: elaboració pròpia

Les respostes a aquestes mateixes qüestions que han donat els estudiants de la modalitat
on line es mostren clarament diferenciades. El 60,90% dels estudiants de la universitat on
line del sistema afirmen haver participat en discussions on line, enfront del 24,63% dels estudiants de les universitats presencials. És evident que aquesta dada és el resultat clar de
la diferència metodològica entre una modalitat i l’altra. En canvi, observem que, pel que fa
a la decisió a subscriure’s a llistes de distribució, existeix un augment percentual entre els
estudiants de la modalitat on line (33,41%) respecte als de la modalitat presencial (20,99%),
però que tampoc no ens porta a dir que els estudiants en modalitat on line siguin més actius
a l’hora d’aprofitar els elements participatius que Internet proporciona, més enllà dels que
estan marcats per la pròpia dinàmica de l’aula.

d) Usos d’Internet en les assignatures que l’incorporen habitualment

Fins ara hem estat comentant diferents pràctiques educatives en què s’usa Internet com a
complement. Ara preguntem directament als estudiants enquestats la seva experiència en
aules en què s’incorpora de forma habitual l’ús de la Xarxa. És rellevant constatar que el
58,94% dels estudiants afirmen haver assistit a alguna assignatura presencial en què es fes
ús d’Internet a l’aula. Aquesta dada ens mostra, d’entrada, l’alt nivell de penetració d’Internet a les universitats del sistema català. I encara és més rellevant si tenim en compte que
el 43,04% dels estudiants afirmen haver assistit a alguna assignatura presencial en què es
fa un ús intensiu de les TIC. Internet, doncs, és força present a les aules de les universitats
catalanes.
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Figura 5.10. Experiència de l’alumnat en assignatures que usen les TIC

Respon, si us plau, les qüestions següents relacionades amb l’ús que fas d’Internet
com a alumne:

Font: elaboració pròpia

Continuant amb les respostes dels estudiants, ara observem ja els que tenen experiència
en l’ús d’Internet a les aules presencials. Aquests estudiants, que han seguit cursos als
quals s’ha incorporat Internet, ens mostren ara com són aquests cursos. D’entrada, observem que aquests utilitzen primordialment Internet per a situar informació complementaria a
l’aula, fonamentalment continguts. El 94,20% des estudiants que han seguit un curs en què
s’ha incorporat Internet afirmen que això ha servit per a facilitar l’accés a continguts textuals.
Podríem afirmar, per tant, que en certa forma aquest sistema supleix els antics dossiers fotocopiats que es facilitaven o s’adquirien en els serveis de copisteria per dossiers electrònics situats a la intranet de la universitat.

Figura 5.11. Tipologia de recursos d’Internet que ha usat l’alumnat en les assignatures que incorporen l’ús de la Xarxa

En els cursos que han incorporat Internet, quin ha estat el format/suport en què s’han
dipositat els materials del curs?

Font: elaboració pròpia

També és cert que hem d’evidenciar que el 70,90% dels estudiants afirmen que se’ls ha facilitat en aquests cursos l’accés a continguts gràfics multimèdia, com presentacions, bancs
d’imatges, etc. En definitiva, aquests són continguts que també es poden imprimir, i per tant
facilitar, a través d’un servei de copisteria. El que és rellevant és que el percentatge es redueix substancialment al 60,63% quan se’ls pregunta sobre si aquestes assignatures dis-
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posaven d’una web de curs, és a dir, d’un espai en què, a part de l’accés a la informació,
existeix un altre tipus d’activitat com fòrums, per exemple.

No existeixen diferències rellevants entre els estudiants de la universitat tècnica del sistema
respecte a la resta. Tan sols es mostra una diferència destacada en el fet que el 74,94%
dels estudiants de la universitat tècnica manifesten que les aules que han incorporat Internet han tingut una web del curs amb continguts hipertextuals, enfront del 57,98% dels estudiants de la resta d’universitats presencials. Aquestes dades mostren que els continguts
de les disciplines afecten també la tipologia de recursos educatius que es poden trobar a
Internet i que són objecte de ser situats en les webs de les assignatures.

5.3.4. Usos d’Internet en la pràctica docent per part del professorat
universitari

En aquest apartat analitzarem les pràctiques docents amb ús d’Internet que el professorat
de les universitats manifesten treballar amb els seus alumnes. Alhora, analitzarem l’ús d’algunes de les eines més habituals a Internet en l’activitat docent.

a) Ús d’Internet i disseny pedagògic de la docència

Internet és també una font de recursos per a la preparació de les classes per als professors
universitaris. La cerca d’informació és important en qualsevol procés de disseny i planificació de la docència. És per això que hem consultat al professorat els seus hàbits i sistemes
d’ordenació i preparació de la docència, i la relació que té en aquest procés l’ús d’Internet.
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Taula 5.45. Ús d’Internet en el procés de disseny de la docència
Respon, si us plau, les qüestions següents:

Font: elaboració pròpia

A la pregunta referent a l’ús d’informació extreta d’Internet per a la preparació de les classes, un 42,53% del professorat respon globalment que usa la Xarxa molt i força. Aquest percentatge augmenta en el cas dels professors de la universitat on line del sistema fins al
56,85%. Així doncs, es demostra que existeix un ús important de la Xarxa a l’hora de la preparació de la docència. Ara bé, quan es pregunta al professorat quin és el grau de confiança
que dóna a la informació que extreu d’Internet, les dades resultants representen un percentatge baix. Tan sols el 24,24% es manifesten molt i força d’acord amb el grau de confiança
que donen a les fonts d’Internet. I si se’ls pregunta pel rigor que atorguen a les fonts, aquest
percentatge per als mateixos valors de resposta es redueix al 18,62%. Els percentatges són
lleugerament superiors en el cas dels professors de la universitat no presencial, però no
amb una diferència destacable.

La taula següent ens mostra el creuament entre les variables generades de tipologia d’usuari (passiu, participatiu i creatiu) i la de qualitat de la informació que es troba a Internet, i
agrupa el nivell de confiança i de rigor que es dóna a la informació que s’hi troba. Observem
que la relació és significativa i ens mostra que un nivell superior d’usuari es correspon amb
un menor reconeixement de la qualitat de la informació trobada a Internet. Això ens mostra
que les persones amb un nivell més alt d’expertesa en l’ús d’Internet valoren que la informació que hi troben no té un bon nivell de qualitat, és a dir, de rigor acadèmic. Observem,
però, que els valors més elevats es troben en l’apartat de resposta mitjana, és a dir “normal”.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

321

Internet i el procés d’ensenyament...

Taula 5.46. Relació entre el nivell d’expertesa d’usuari i la qualitat de la informació
que es troba a Internet

Font: elaboració pròpia

Es confirma, per tant, la diferència existent entre la pràctica habitual d’ús d’Internet per a la
cerca i consulta d’informació amb el poc valor acadèmic i de confiança que habitualment es
dóna a la informació obtinguda a la Xarxa.

A la Xarxa existeix un gran volum de recursos pedagògics a l’abast del professorat. Un gran
volum de material adequat per a la preparació de les classes. A la pregunta de si s’usen
aquests bancs de recursos pedagògics d’Internet, un 66,29% del professorat respon que
poc i gens. El percentatge es redueix de forma rellevant fins al 37,9% quan es tracta dels
professors de la universitat no presencial, fet que mostra que aquest tipus de professorat
mostra un interès i una pràctica d’ús d’aquests recursos més clara que no pas el professor
de la universitat presencial.

Quan es pregunta al professorat sobre si comparteix els recursos pedagògics que troba a
la Xarxa amb la resta dels seus companys a través d’Internet, la resposta, lògicament segons el resultat anterior, és molt baixa. El 56,06% del professorat respon que comparteix
aquests recursos poc o gens a la Xarxa. Per tant, no existeix una tendència a l’ús de la Xarxa com a espai d’intercanvi, debat i reflexió oberta sobre la pràctica educativa. Sí que ho és
més per als professors de la universitat on line, ja que mostren que un 47,37% comparteixen molt i força els seus recursos educatius amb altres professors a Internet. Es dibuixa,
per tant, una clara diferència entre el perfil del professor de la presencial i el de la universitat
on line a l’hora de treballar amb bancs de recursos pedagògics i compartir els seus recursos
a la Xarxa amb els altres companys de professió.

b) Ús d’Internet i pràctiques docents

De la mateixa manera que en el cas dels estudiants, el professorat, pel que fa als usos d’Internet més habituals relacionats amb la formació, se situa en el paradigma d’ús de cerca
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d’informació (94,26%) i en el de la comunicació (90,02%). Informar-se i comunicar-se, en
aquest cas amb estudiants i professors, és l’ús bàsic que es dóna a Internet entre el professorat universitari.

Figura 5.12. Ús d’Internet per part del professorat en la pràctica docent

Per a què uses habitualment Internet en la pràctica docent?

Per a comunicar-te amb l’alumne / altres
professors

N = 2054

Com a suport a la docència

N = 2054

Per a cercar informació

N = 2054

No l’uso per a res

N = 2054

90.02%
85.74%
94.26%
0.58%

Font: elaboració pròpia

Cal esmentar que, a més, un 85,74% del professorat universitari manifesta que usa Internet
com a suport a la seva tasca docent. Això confirma el que ja venim afirmant: que l’ús d’Internet és altament present en la metodologia i les dinàmiques de les metodologies docents
universitàries, especialment en els dos àmbits que ja hem esmentat de comunicació i de
cerca d’informació. És rellevant destacar que tan sols un 0,58% dels professors manifesten
clarament que no usen per a res Internet en la seva pràctica docent. Seguidament mostrem
una taula comparativa de resultats d’usos genèrics acadèmics d’Internet entre professors i
estudiants.

Taula 5.47. Comparació d’usos d’Internet en una assignatura entre alumnat i
professorat
Per a què uses habitualment Internet en [l’estudi d’una assignatura / la pràctica docent]?

Font: elaboració pròpia

Com a professional de l’educació superior, el professorat mostra un baix nivell d’aprofitament dels recursos d’Internet per a la millora de la seva professió i de la seva pràctica do-
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cent. La participació del professorat en les discussions on line sobre la seva disciplina és
tan sols del 18,71%, mentre que la subscripció a llistes de distribució sobre la seva disciplina creix fins a un 45,20%. Aquest fet ens mostra, un cop més, el fet que el professorat encara es mostra altament passiu en el seu comportament d’ús d’Internet. Si bé és coneixedor
de les possibilitats de la Xarxa, no hi participa activament.

Figura 5.13. Ús d’Internet del professorat en relació amb la disciplina del professorat
i el procés de tutorització de l’alumnat

Respon, si us plau, les qüestions següents:

Font: elaboració pròpia

Es mostren interessants diferències, però, entre el professorat de la universitat presencial i
el de la universitat no presencial. Per exemple, el 57,89% del professorat de la universitat
on line afirma participar en discussions on line sobre la disciplina enfront de tan sols el
15,46% de la presencial. El nivell de subscripció a llistes de distribució de la disciplina, en
canvi, no presenta diferències entre professors de diferents modalitats formatives.

Atès que les universitats cada cop més faciliten eines de suport per a l’accés a Internet, per
exemple, per a la comunicació i per a la realització de tasques pròpiament docents com les
avaluacions, això comporta un nivell destacat d’ús d’Internet per part del professorat en
aquests àmbits. Per exemple, reconeixen que realitzen les avaluacions dels cursos a través
d’Internet un 45,98% del professorat i que realitzen la tutorització dels alumnes en el mateix
percentatge.

c) Ús d’eines específiques d’Internet per a la pràctica docent

De forma coherent amb l’ús d’Internet per part del professorat, observem que l’eina més utilitzada a Internet en la pràctica docent és el correu electrònic (95,99%). La pràctica totalitat
dels enquestats l’utilitzen de forma habitual en la seva pràctica docent. L’eina que segueix
en importància és la pàgina web de curs, és a dir, el recurs d’accedir a una informació en
un lloc en concret d’Internet (75,21%). Observem, per tant, que les eines que comporten un

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

324

Internet i el procés d’ensenyament...

ús passiu d’Internet són les més utilitzades en la metodologia docent. Podem concloure
que, per tant, aquest és un tipus d’ús que no fa preveure un canvi metodològic rellevant o
una transformació en les modalitats de docència existents.

Figura 5.14 Eines d’Internet usades pel professorat en la seva pràctica docent

Indica, si us plau, quines de les eines d’Internet següents fas servir en la teva pràctica
docent:
Fòrum N = 1198
Xat N = 1198
Correu electrònic

N = 1198

Wikis
Blogs

N = 1198
N = 1198

Pàgines web
Altres

N = 1198
N = 1198

No n'utilitzo cap

N = 1103

50.00%
4.26%
95.99%
4.76%
3.92%
75.21%
30.88%
0.18%

Font: elaboració pròpia

De les eines que comporten una acció per part del professorat i alhora una interacció amb
l’alumnat, la més utilitzada és el fòrum (50%). Es tracta d’un percentatge important d’ús, fet
que suposa que hi ha una tendència clara a la utilització d’aquest tipus de recurs comunicatiu multidireccional com a recurs docent. En el cas del professorat de la universitat no presencial, l’ús del fòrum augmenta fins al 92,63%. Es tracta, sens dubte, d’una eina bàsica en
la metodologia de la modalitat formativa no presencial, d’aquí el seu elevat ús. Es podria
pensar que no es tracta tant de l’elecció del professorat com dels requeriments formatius i
comunicatius que aquesta modalitat posa a l’abast del professor no presencial.

Les noves eines relacionades amb el que anomenem Web 2.0, és a dir, els wikis i els weblogs especialment, són encara molt poc utilitzades entre el professorat universitari català.
Observem que el wiki és utilitzat per un 4,76% del professorat i el weblog per un 3,92%. Si
bé aquestes eines són d’un alt potencial educatiu, encara no han entrat amb força en el sistema universitari com a complement metodològic docent. És possible que sigui degut a la
tendència d’ús passiu d’Internet com a eina de comunicació i de cerca d’informació.

Tot seguit observem les relacions significatives entre els usos de les eines més habituals en
la dinàmica de la Web Social o Web 2.0 amb els perfils d’usuaris del professorat. És clar
que una creativitat més elevada en l’ús de la Xarxa es correspon amb un ús més freqüent
d’aquestes eines, per bé que els percentatges globals d’ús d’aquestes eines són baixos,
com ja hem comentat anteriorment.
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Taula 5.48. Ús de wikis per part del professorat en la seva pràctica docent

Font: elaboració pròpia

Taula 5.49. Ús de weblogs per part del professorat en la seva pràctica docent

Font: elaboració pròpia

5.3.5. Valoracions dels estudiants sobre el suport institucional a l’ús
d’Internet en el procés d’aprenentatge

En el disseny de la recerca vam tenir present establir les bases per a la recollida de la informació necessària que ens aportés dades per a l’anàlisi dels condicionants referents a l’ús
i introducció d’Internet en els contextos institucionals. El procés d’aprenentatge mitjançat
per la tecnologia està directament relacionat amb el nivell d’introducció i ús estratègic
d’aquesta com a part d’una determinada metodologia docent. Aquesta estratègia institucional, que ja hem comentat a l’inici d’aquest capítol, és determinant en l’establiment de les
diferents modalitats analitzades, és a dir, la modalitat híbrida o la modalitat on line.

Hem demanat als estudiants enquestats que ens manifestin la seva opinió sobre el paper
de la institució universitària a la qual pertanyen pel que fa a la necessitat de potenciar o no
l’ús d’Internet en l’àmbit del procés d’ensenyament i aprenentatge. Aquestes consideracions sobre l’ús d’Internet a les aules per part dels estudiants, des d’una perspectiva institucional, ens aporten noves perspectives que cal tenir en compte, que més endavant
compararem amb les que ens aporta el professorat.
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Taula 5.50. Opinions de l’alumnat sobre l’ús de les TIC a la universitat
Estàs d’acord amb les afirmacions següents?

Font: elaboració pròpia

D’una banda, observem que la suma de les respostes molt i força d’acord amb la pregunta
sobre si consideren que la universitat hauria de potenciar l’oferta de cursos a través d’Internet és de 61,19%. Aquesta pregunta, com és lògic, la responen únicament els estudiants
enquestats a les universitats presencials. D’altra banda, aquesta resposta majoritària contrasta amb l’escàs percentatge (7,83%) resultant de la suma de les respostes de poc i gens.
Es manifesta, per tant, una clara voluntat positiva davant el fet que la universitat ofereixi cursos a través d’aquestes metodologies que s’observen clarament més flexibles que les estrictament presencials.

La taula que mostrem a continuació té una especial rellevància, ja que ens confirma la hipòtesi de la relació significativa entre la valoració del foment de la personalització com a resultat de l’ús d’Internet en les assignatures universitàries i la demanada d’una major oferta
de cursos a través d’Internet. És clar pensar que, si es valora positivament una pràctica, demani a la institució l’augment de l’oferta d’aquesta pràctica. Observem en la taula que això
es confirma en el creuament entre els estudiants que consideren que la pràctica docent d’Internet fomenta força i molt la personalització amb els que demanen que la institució augmenti molt l’oferta de cursos en modalitat híbrida o on line.
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Taula 5.51. Relació entre el grau de personalització de l’aprenentatge en modalitat on
line i l’opinió sobre la potenciació de l’ús de la Xarxa a la universitat

Font: elaboració pròpia

La pregunta anterior referent a si la universitat ha de potenciar l’oferta de cursos a través
d’Internet es complementa amb els resultats sobre si els estudiants creuen que la docència
recolzada en les TIC és preferible a la docència que no s’hi recolza. Gairebé la meitat dels
alumnes enquestats (49,41%) afirmen estar molt i força d’acord amb l’afirmació que la docència recolzada en les TIC es preferible a la que no les empra. Aquesta afirmació és, sens
dubte, molt important i demostra la importància que els actuals estudiants donen a aquestes
noves modalitats formatives sorgides de l’ús de les TIC. Aquesta positiva percepció de l’ús
de les TIC en educació ha estat creixent de forma molt ràpida en els darrers deu anys i se
situa ja de forma contrastada i clara en totes les universitats catalanes.

És interessant ressaltar que existeix una clara predisposició favorable per part dels estudiants de la universitat no presencial del sistema a la modalitat amb suport de les TIC per davant de la que no les empra. El 62,4% dels estudiants d’aquesta universitat manifesten estar
molt i força d’acord amb aquesta afirmació, bastant per davant del 49,41% general per a la
mateixa resposta. La seva experiència, que a més és contrastada, atès que la pràctica totalitat d’aquests estudiants tenen experiència prèvia en la modalitat presencial, és molt favorable a la modalitat que estan cursant.

Les dades anteriors es demostren encara més en comprovar la significativitat de la relació
entre el fet de tenir experiència en formació universitària en modalitat on line i en considerar
que la docència amb les TIC és preferible a la que no les empra.
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Taula 5.52. Relació entre l’opinió sobre la docència amb ús de TIC i l’alumnat amb
experiència en formació en modalitat on line

Font: elaboració pròpia

El mateix passa en el creuament entre la tipologia d’estudiant usuari d’Internet i la preferència o no a la docència amb ús de les TIC. La relació és significativa i ens mostra també que
com més creativitat hi ha en l’ús de la Xarxa més augmenta l’opinió favorable a l’ús de les
TIC en la docència.

Taula 5.53. Relació entre opinió de l’alumnat sobre la docència amb ús de les TIC i la
tipologia d’usuari de la Xarxa

Font: elaboració pròpia

Malgrat la predisposició positiva a treballar amb Internet i amb TIC a l’aula, els estudiants
reclamen a les seves universitats cursos específics de formació per a l’ús de les TIC i Internet en el procés d’aprenentatge. El 63,29% afirmen estar molt i força d’acord amb el fet que
aquest tipus de cursos són necessaris. És a dir, es valora positivament l’oferta de cursos
amb ús intensiu d’Internet, però alhora es demana a la institució educativa superior que prepari els seus estudiants per a aquestes noves modalitats formatives. I és interessant observar que aquesta demanda s’accentua encara més entre els estudiants de la universitat no
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presencial del sistema, ja que afirmen estar molt i força d’acord en la necessitat d’aquests
cursos un 69,18% dels enquestats.

La taula següent confirma la hipòtesi que l’expertesa en l’ús de la Xarxa no comporta alhora
una expertesa en l’ús educatiu de la Xarxa. Observem que a aquesta relació significativa
de variables correspon una demanda més gran de formació per a l’ús educatiu de les TIC
com més elevat és el nivell d’expertesa d’ús de les TIC entre els estudiants.

Taula 5.54. Relació entre el nivell d’habilitat de l’alumnat en l’ús de la Xarxa i l’opinió
sobre l’impuls de l’oferta docent amb ús de TIC

Font: elaboració pròpia

Finalment, una de les preguntes clau del qüestionari referent al procés d’aprenentatge és
la següent: es pregunta als estudiants si es consideren o no preparats per a aprendre a través d’Internet. Aquesta és una qüestió clau, ja que determina el nivell d’autoconfiança dels
estudiants pel que fa a afrontar una modalitat intensiva o d’ús d’Internet a l’aula. Un alt percentatge, el 73,94% de l’alumnat, respon que es troba molt i força preparat per a aprendre
a través d’Internet. És clar, doncs, que ens trobem davant d’una realitat en què aquestes
modalitats formatives estan ja arrelades en els nostres sistemes i metodologies docents. La
resposta dels estudiants de la universitat on line del sistema és sensiblement superior a la
general. El 88,04% dels estudiants d’aquesta universitat reconeixen estar preparats per a
la modalitat que estan cursant.

En creuar la valoració de l’alumnat sobre la pròpia preparació per a aprendre a través d’Internet
i la seva experiència en les diferents modalitats formatives amb ús de la Xarxa, observem que
hi ha una relació significativa. Aquesta relació ens mostra el fet que els que manifesten estar
més preparats, amb diferència, són els que tenen experiència en modalitat on line, mentre que
els que tenen experiència en el model híbrid es mostren menys preparats.
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Taula 5.55. Relació entre considerar-se preparat per a aprendre i l’experiència en les
diferents modalitats formatives

Font: elaboració pròpia

5.3.6. Valoracions del professorat sobre els obstacles existents referents a
l’ús d’Internet en l’ensenyament universitari

Seguidament s’exposen i s’analitzen les valoracions del professorat relatives als obstacles
que manifesten trobar per al desenvolupament correcte de la seva tasca docent amb l’ús
de les TIC. És clar observar que hi ha l’evidència reconeguda de la manca de suport institucional i d’incentius per a la introducció i ús de les TIC a les aules.

a) Principals obstacles per a la incorporació d’Internet en l’ensenyament
universitari

Les percepcions del professorat sobre els obstacles per a la introducció d’Internet en l’ensenyament universitari se situen en l’àmbit de la dedicació personal i del reconeixement professional. D’una banda, el 33,66% del professorat valora com un obstacle molt important la
disponibilitat de temps per a l’elaboració de cursos en aquestes modalitats. A això hem
d’afegir que el 33,04% dels professors valoren com a obstacle molt important per a la incorporació d’Internet l’escàs reconeixement que es fa a la universitat de la tasca docent.
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Taula 5.56. Valoració dels obstacles per a la introducció i ús d’Internet en la docència
universitària
Valora quins són els principals obstacles i el seu grau d’importància per a la incorporació d’Internet a l’ensenyament universitari

Font: elaboració pròpia

No es perceben com a obstacles importants les resistències del estudiants (tan sols un
4,01%), ni les resistències dels departaments (5,24%), mentre que el mateix professorat
opina de si mateix que, com a col·lectiu, és en un 44,24% un obstacle en la incorporació
d’Internet a la universitat.

Pel que fa als obstacles de coneixements i de tecnologia, hem de destacar que es percep
més com a obstacle la manca de coneixements tecnològics i de suport tecnològic que no
pas la manca de coneixement, formació o suport pedagògic (18,68% enfront del 13,73%).

Hem destacat anteriorment com a principals obstacles la manca de temps i de reconeixement de la docència. Ara bé, a aquest obstacles el professorat hi afegeix altres de caràcter
institucional. D’una banda, reconeix com a obstacle la manca de reconeixement institucional a l’esforç d’introduir Internet a les aules (45,64% molt i força) i, de l’altra, la manca d’estratègia institucional en la introducció de les tecnologies a la universitat (48,71% molt i
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força). També existeix el reconeixement d’obstacle a la manca de suport institucional
(36,88% molt i força). Diferents estudis (Duart i Lupiáñez, 2005) mostren que realment hi
ha, a més, una manca d’estratègia institucional que accentua encara més aquesta manca
de suport institucional i incentius al professorat.

b) Preparació del professorat per a la docència via Internet i impuls institucional

Malgrat aquestes opinions sobre els principals obstacles per a la introducció de l’ús d’Internet com a metodologia docent universitària, el professorat opina àmpliament –el 30,10%
molt i el 51,95% força– que la universitat hauria de potenciar l’ús d’Internet com a complement de la docència. Un cop més s’evidencia el posicionament favorable del professorat català a l’ús d’Internet a les aules. Aquesta dada es complementa amb el 44,97%, que estan
molt i força d’acord amb el fet que la universitat hauria de potenciar l’oferta de cursos a través d’Internet.

La dada important és que avui un 21,31% del professorat de Catalunya es considera molt
preparat per a impartir la docència a través d’Internet, i força preparat (un 40,34%). Aquesta
és una dada interessant tenint en compte els obstacles exposats anteriorment. Això evidencia el que s’ha exposat al capítol dels usos no educatius de la Xarxa: que l’ús d’Internet a
l’aula és el resultat d’un procés individual portat a terme, inicialment, per professors aïllats,
lone rangers segons la formulació de Bates (Bates, 2000), que necessita el compromís institucional per a generalitzar els seus mètodes a l’aula. Ens fa pensar, doncs, que són molts
els professors universitaris catalans que empren metodologies lligades a les TIC i l’ús intensiu d’Internet a les aules, la qual cosa explicaria la seva alta consideració sobre la pròpia
preparació pel que fa al cas.

Taula 5.57. Valoració del professorat sobre l’ús de la Xarxa en la docència
universitària
Estàs d’acord amb les afirmacions següents?

Font: elaboració pròpia
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5.4. Usos d’Internet en els models híbrid i on line

Seguidament aportem, en primer lloc, el marc per a l’anàlisi de les dues modalitats formatives que hem definit per a poder fer l’anàlisi de les dades del nostre estudi: la modalitat híbrida i la modalitat on line. Després de l’exposició d’aquest marc conceptual descriurem i
analitzarem cadascun dels models de formació exposats, de forma separada tant per modalitat com per col·lectiu, és a dir, professors i estudiants.

La decisió sobre l’ús d’una modalitat o l’altra forma part de l’estratègia institucional i estableix un model educatiu de la institució o del col·lectiu de cursos que es fan en la modalitat
decidida.

Qualsevol modalitat comporta canvis organitzatius, decisions estratègiques sobre inversions
tecnològiques i, de forma especial, el reconeixement del perfil de l’estudiant al qual es vol formar, i de quina manera podem accedir-hi millor i satisfer les seves necessitats formatives.

5.4.1. Perspectives institucionals de l’ús d’Internet

L’ús d’Internet com a eina per a la cerca d’informació i per a la comunicació personal, educativa i institucional és una realitat present avui amb força a les universitats catalanes. No
podem dir el mateix pel que fa al seu ús d’Internet com a eina de mediació entre l’aprenentatge i la docència. Tot i que, com hem mostrat en capítols anteriors, el nivell d’ús d’Internet
per part de la comunitat universitària catalana és alt, podem també constatar que Internet
no ha penetrat intensament i que, a la pràctica, tampoc no ha fet evident el seu potencial
transformador dels processos d’ensenyament i aprenentatge.

Més de la meitat dels estudiants universitaris catalans, el 53,8%, reconeixen no haver tingut
cap experiència educativa a la universitat que introdueixi Internet a la dinàmica habitual de
l’aula. Per contra, el 63,91% del professorat universitari català afirma que ha usat o està
usant Internet en la seva pràctica docent habitual. Les dades mostren que encara queda
camí a recórrer pel que fa a la introducció d’Internet en els processos d’ensenyament i aprenentatge a la universitat.

El camí a recórrer, però, no depèn tan sols de la voluntat de l’alumnat i del professorat, sinó
que necessàriament fa falta la decisió i l’aposta estratègica de cada institució universitària
per a l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la dinàmica educativa.
El model institucional d’ús de la Xarxa condiciona el model educatiu, i l’opció per una intensitat d’ús de la Xarxa o una altra és una decisió estratègica de la pròpia institució.
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Prèviament a l’anàlisi de l’ús d’Internet a l’aula per part de l’alumnat i del professorat universitari, exposem en aquest capítol el criteri metodològic que hem seguit per a diferenciar les
perspectives institucionals de l’ús d’Internet a l’aula. Si bé totes les universitats del sistema
analitzat són presencials, excepte una que és totalment no presencial, la realitat ens mostra
que l’ús d’Internet en el procés formatiu es mostra en diferents modalitats en cada una
d’elles. Aquestes modalitats, que van des de l’ús complementari extra-aula d’Internet a l’ús
intensiu en el cas de la no-presencialitat, marquen la pauta de l’anàlisi diferenciada de l’experiència educativa d’ús d’Internet que s’ha realitzat amb els estudiants i els professors enquestats.

Facilitar l’accés a Internet i, mitjançant aquest, a fonts d’informació i/o a continguts educatius no
es pot considerar una pràctica educativa de l’ús d’Internet. Diferents estudis mostren que aquesta és una fase inicial en el procés d’introducció i ús de la Xarxa, sovint adoptada més per la demanda dels usuaris (estudiants i professors) que com a resultat d’una estratègia institucional
(Duart i Lupiáñez, 2005; Tiffin i Rajasingham, 2003). Compartir recursos a la Xarxa, situar-los
institucionalment o personalment, baixar-los i intercanviar-los és la pràctica institucional en un
estadi inicial. No existeix un elevat nivell de compromís institucional en aquesta pràctica més
enllà del fet de facilitar els recursos necessaris per a l’accés documental a través de la Xarxa.
La realitat, avui, ens mostra que el suport institucional ja no és, ni tan sols, necessari, en la mesura que es poden localitzar fàcilment a la Xarxa nombroses pàgines de baixada d’informació
acadèmica provinent d’estudiants universitaris que intercanvien treballs o fonts d’informació necessàries per al seguiment de les assignatures a la universitat.

Si observem les anàlisis de diferents autors, institucions i/o observatoris (OECD, 2005), les analitzem des d’una perspectiva d’ús individual i n’intentem establir una progressió en l’ús de la Xarxa per part del professorat i de l’alumnat, l’experiència inicial de l’ús d’Internet a l’aula és el
resultat del treball aïllat de professors altament motivats pel potencial educatiu de la tecnologia.
Tony Bates (Bates, 2000) els bateja amb el nom de lone rangers del sistema institucional i són
coneguts en els estudis sociològics relacionats amb els usos de la tecnologia com a early adaptors. Aquests introdueixen la tecnologia i Internet entre els estudiants com a complement de la
docència presencial, sabedors de la facilitat d’accés a la Xarxa existent entre la gent jove en la
nostra societat, fent ús, a més, del potencial motivador de la tecnologia. Ara bé, actuen sempre
sense cap mena de suport institucional. Sortosament, les institucions educatives de grau superior han aprofitat el potencial d’Internet integrant els seus usos en les pràctiques administratives,
de primer, i en les docents després. I ho ha fet, en la majoria dels casos, aprofitant l’experiència
dels pioners interns anteriorment esmentats. En certa manera, som davant un procés habitual
d’introducció i adopció de qualsevol innovació educativa (Salinas, 2004).
La perspectiva i l’estratègia institucional d’introducció i d’ús de la tecnologia és la que marca
la pauta en qualsevol procés d’ensenyament i aprenentatge que utilitzi Internet (Lessig,
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1999 i 2001). Per passar de la facilitat d’accés a Internet o de la possibilitat de fer cerques,
consultes o tràmits administratius a través de la Xarxa a un ús educatiu, cal establir un marc
institucional que ho faci possible. Ens referim a la necessitat institucional de bastir una infraestructura tecnològica que permeti l’accés a la Xarxa, a la formació de les persones en
l’ús de la tecnologia i en l’aprofitament del seu potencial per a poder dur a terme millor la
seva tasca professional, a l’oferta d’entorns d’aprenentatge (habitualment coneguts com a
campus virtuals) que facin possible la complementarietat de la formació presencial, etc.
Malgrat que la pràctica institucional simple de situar els materials complementaris a la Xarxa no està ni molt menys descartada de la pràctica habitual en el nostre sistema universitari,
és cert que hi ha dinàmiques i estratègies institucionals que condueixen a l’establiment
d’espais que serien més propers al concepte d’University.com, és a dir, d’institució educativa que integra l’ús de la Xarxa en la seva dinàmica habitual i que transforma, necessàriament, els seus processos i les seves dinàmiques relacionals.
Per al nostre estudi es fa necessària una categorització de nivells d’usos d’Internet amb finalitat educativa a les institucions d’educació superior. Bates ens mostra un continu (Bates,
2000), exposat amb adaptacions en la figura 8, que va des del l’ús pràcticament inexistent
de la Xarxa per a l’educació a l’ús intensiu. Ara bé, com tot continu, aquest és ple de matisos
ja que cada punt que configura la línia podria ser una forma diferent d’intensificació d’ús de
la Xarxa. Hem marcat en el continu cinc punts, cinc categories, que, si bé, podrien ser cadascuna modificada i subdividida en altres múltiples categories, intenten mostrar cinc nivells d’intensitat diferents d’ús d’Internet a l’aula. Per a facilitar el nostre treball de recerca i
simplificar els conceptes assumint els riscos d’indefinició que aquestes agrupacions poden
comportar, hem agrupat les cinc categories en tres: formació presencial (sense ús educatiu
de la Xarxa), híbrida, i virtual o on line (amb ús intensiu de la Xarxa).

Figura 5.15. Continu d’usos d’Internet a l’aula i categories de formació

Font: elaboració pròpia

Per a entendre el continu exposat a la figura anterior, partim de la base de l’organització
lectiva de la formació, és a dir, del temps que estudiant i professor dediquen al desenvolu-
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pament del procés d’ensenyament i aprenentatge en un programa o curs concret, i de l’ús
d’Internet en aquest període lectiu. Ens situem, per tant, en la comprensió del procés d’ensenyament i aprenentatge com el camí que condueix a l’assoliment d’uns objectius d’aprenentatge i que s’esdevé en els diferents espais on l’estudiant i el professor puguin
interactuar i treballar per a aquesta finalitat. Aquests espais poden ser l’aula física o virtual,
la biblioteca, la llar de l’estudiant o del professor, etc. És a dir, la nostra comprensió del procés educatiu va més enllà de l’escenari d’interacció que es produeix a l’aula, insistim, ja sigui física o virtual.

A partir d’aquest posicionament i d’acord amb el continu exposat, marquem cinc espais que
ens ajuden a establir diferents categories genèriques de l’ús d’Internet a l’aula.

a) Ús quasi inexistent de la Xarxa per a activitats educatives. Internet és present en la dinàmica institucional, habitualment a través de l’oferiment a la comunitat universitària (professors i estudiants) d’un compte de correu electrònic i d’uns accessos a la intranet
corporativa de la universitat, però no s’utilitza en l’àmbit de la docència. No incideix, per tant,
en el procés d’ensenyament i aprenentatge. L’ús educatiu d’Internet se situa en el nivell personal, és a dir, com una eina per a la preparació de les classes. Aquesta és una fase inicial
que s’aplica a la majoria de les institucions i que passa per a afavorir l’oferta de serveis, especialment administratius, a través de la Xarxa. Si bé és un estadi inicial, superat per les
universitats del sistema català, no cal menystenir-lo, ja que és imprescindible per a poder
passar a estadis més complets d’usos de la Xarxa. Aquest estadi assegura els mínims infraestructurals i de serveis que fan possible els altres usos d’Internet a la universitat.

b) Ús d’Internet com a suport al procés d’ensenyament i aprenentatge. Tot i que aquest és
un estadi superior a l’anterior, encara no aprofita els elements transformadors de la Xarxa
ni els aplica a l’àmbit educatiu. Aquest punt del continu es limita a la substitució d’una tecnologia prèvia, la de les fotocopiadores i impressores massives, per l’ús simplificat d’una
altra: Internet. És a dir, s’usa Internet com a dipòsit de continguts als quals es pot accedir
fàcilment, com ara bancs de recursos, apunts del professor, dossiers de lectures, biblioteca,
etc. L’accés a aquests continguts permet disposar-ne des de diversos llocs i compartir-los
entre diferents tipologies d’usuaris, a més d’abaratir –sovint no significativament– els costos
tant per a la institució com per als usuaris.

c) L’ús d’Internet com a complement del procés d’ensenyament i aprenentatge. Aquest
punt del continu ja és un primer pas decidit a l’ús de la Xarxa a l’aula, és a dir, a l’acompanyament tecnològic del procés docent. Ens trobem, per tant, en els primers punts del continu que podem reconèixer ja com a procés d’ensenyament i aprenentatge amb un ús híbrid
de les tecnologies de la informació i de la comunicació. A part de l’element bàsic, com l’ús
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del correu electrònic per a la comunicació entre professors i estudiants, en aquest punt del
continu trobem altres usos com el dels fòrums, les discussions on line, el treball cooperatiu
asíncron, l’ús de les bases de dades de la Xarxa, etc. Però tots aquests usos de la tecnologia es produeixen sempre en aquest punt del continu fora de l’aula, és a dir, no formen
part de l’activitat lectiva. Essent del tot coherents amb aquest sistema, hem de reconèixer
que, tot i que aquesta tipologia d’ús de la Xarxa és potenciada i afavorida pel docent i per
la institució, no influeix en el procés de treball de l’aula, en tant que no forma part dels seus
objectius lectius.

d) Ús d’Internet com a part lectiva del procés d’ensenyament i aprenentatge. A diferència
de l’anterior agrupació de punts en el continu, aquesta incorpora ja la tecnologia a la part
lectiva del procés d’ensenyament i aprenentatge. El docent dissenya el procés educatiu i
inclou ja objectius d’aprenentatge que hauran de ser assolits mitjançant dinàmiques o activitats que necessiten l’ús de la Xarxa. És, per tant, un estadi més complet de la modalitat
formativa híbrida. La part presencial de la docència i de l’aprenentatge se suma a la part no
presencial, i configura una totalitat formativa que constitueix un curs o un programa. A diferència de l’anterior agrupació del continu, en aquesta tot és avaluable, tant el que es fa a
l’aula com el que es fa fora de l’aula, ja que el disseny educatiu així ho ha previst des de
l’inici. A més, per a l’ús adequat de les tecnologies en educació, aquesta part del continu
requereix un elevat compromís institucional i d’una adequada infraestructura de capacitació
tant de docents com d’estudiants.

e) Ús intensiu d’Internet en el procés d’ensenyament i aprenentatge. Aquesta darrera agrupació de punts del continu incorpora els processos formatius que se situen exclusivament
en un espai de no-presència, és a dir, la Xarxa. Aquesta modalitat formativa s’anomena habitualment modalitat on line o virtual. Requereix, encara més que l’anterior, un alt nivell d’implicació institucional i formació per part dels participants en el procés formatiu.

Les diferents agrupacions en el continu exposades fins ara es poden trobar al si d’una institució en diferents programes formatius, com és el cas de la pràctica totalitat de les universitats presencials del sistema analitzat, o bé com a model universitari complet, cas que tan
sols es dóna en la universitat no presencial del sistema analitzat.

L’ús de la Xarxa a l’aula és una opció metodològica més. Avui podem dir que aquest ús metodològic de la tecnologia és una realitat en les institucions educatives, per bé que des del
punt de vista metodològic encara queda molt camí per recórrer (Ravenscroft, 2001). Les dades que mostra aquesta recerca confirmen l’estat incipient dels usos educatius de la tecnologia a l’aula universitària en el sistema analitzat.
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Existeixen múltiples formes i metodologies d’ús de la Xarxa en educació. Des de l’ús del
correu electrònic com a eina de comunicació i interacció, fins a l’ús d’eines de generació de
coneixement compartit com els wikis, passant per l’ús dels fòrums on line, podem trobar diverses modalitats formatives i amplis ventalls de metodologies d’aprenentatge. Ara bé, malgrat que aquestes diferents modalitats i estratègies formatives amb ús de tecnologia
habitualment tenen el seu inici en l’emprenedorisme del professorat motivat educativament
i tecnològicament, aquestes no es converteixen en transformadores reals dels processos
d’ensenyament i aprenentatge fins que no entren en la dinàmica institucional, és a dir, fins
que les institucions no adopten aquests sistemes com a part del seu model educatiu.

L’ús d’Internet en formació superior ha de ser resultat d’una estratègia institucional i s’ha de
dissenyar a partir de l’establiment de la planificació estratègica de l’aplicació de polítiques
concretes que prevegin tots i cadascun dels diferents elements que integren qualsevol procés educatiu: la perspectiva de l’estudiant, la perspectiva del docent, la facilitació de l’accés
als continguts d’aprenentatge i la correcta habilitació del context o entorn en què es duu a
terme l’aprenentatge.

5.4.2. Models d’ús de la tecnologia en les institucions d’educació superior:
la cerca de l’equilibri en el model institucional

L’ús institucional de la tecnologia, o més en concret de la Xarxa, ha de ser el resultat d’una
estratègia institucional. Cal tenir en compte, però, que en el disseny i l’aplicació de qualsevol estratègia o en la introducció d’una innovació sempre hi ha una multiplicitat de variables.
El resultat que se n’obtingui sempre serà únic, adequat a la institució que l’aplica, i difícilment extrapolable a una altra institució educativa. No existeixen, doncs, fórmules universals, ja que els contextos, les persones i les institucions són diferents, però sí que existeixen
estratègies o dinàmiques comunes que condueixen a l’assoliment d’un model propi i adequat a cada institució.

Per a ajudar a l’estratègia institucional en la introducció i ús de la tecnologia a la universitat
cal tenir en compte, a part del context institucional i les diferents disciplines que aquesta imparteix, els elements següents: la pedagogia o la metodologia d’aprenentatge, la tecnologia
que s’utilitza o es pot utilitzar segons el context, i el sistema organitzatiu i administratiu de
la institució, i les seves possibilitats.

La Xarxa i el seu ús institucional ajuden a determinar un model educatiu. La tecnologia, si
bé condiciona, no ha de determinar el model institucional de formació. Però, alhora, la tecnologia pot afavorir l’adopció institucional d’una determinada modalitat educativa de forma-
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ció (Pedró, 2001). Quan una institució adopta per a l’ús docent una plataforma determinada
que incorpora certes funcionalitats, està condicionant o està potenciant una modalitat de
formació concreta. Si la plataforma permet els fòrums, està potenciant el treball cooperatiu
asíncron, però si no permet els wikis, per exemple, està desaprofitant els processos de
construcció col·lectiva de coneixement o bé ha decidit que aquesta és una metodologia
educativa que no és adequada al seu context institucional. Estudis ja esmentats ens mostren que sovint aquestes decisions o eleccions de plataformes tecnològiques no són el resultat d’un procés de planificació i anàlisi estratègica (Duart i Lupiáñez, 2005), però
condicionen el possible model educatiu institucional.

La figura 5.16 ens mostra com els diferents models esmentats s’interseccionen, alhora que
han d’actuar de forma diferenciada. El model educatiu ha de ser definit institucionalment amb
la participació del cos docent, però amb el coneixement aprofundit de la realitat i el context
dels estudiants, i de les seves demandes i necessitats formatives. El model tecnològic, si bé
està condicionat per les funcionalitats que demani el model educatiu, ha de tenir un funcionament i una evolució autònomes que li permetin estar sempre en procés de transformació i millora per a donar resposta a les necessitats canviants que se li formulin. Finalment, el model
organitzatiu és el complement necessari per a la correcta administració de la docència i de
l’aprenentatge, així com dels elements administratius que els complementen.

Figura 5.16. Interacció de models per a la institució educativa en la societat xarxa

Font: elaboració pròpia

La institució ha de ser capaç de definir el seu propi model educatiu, tecnològic i organitzatiu.
Per això en la figura anterior hem definit els diferents models en plural per tal de mostrar
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que, d’una banda, existeixen probablement tants models com institucions, i, de l’altra, que
cadascun d’aquests models està condicionat pel context i per les tipologies d’estudiants i
professors que existeixen.

El model resultant, el model institucional propi, ha de ser un model equilibrat. Un model que
reculli les diferents necessitats dels membres que configuren la comunitat educativa, que
doni resposta a les demandes i necessitats formatives de la societat més propera, alhora
que permeti accedir a formules que possibilitin la globalitat de la seva oferta formativa, i que
sigui capaç de posicionar-se i diferenciar-se en un marc molt competitiu com és el de la formació avui.

La cerca de l’equilibri institucional en el model d’aplicació dels usos educatius de la tecnologia és bàsic per a bastir un model que permeti donar resposta a les necessitats del sistema. La riquesa dels matisos en aquest procés és molt àmplia i comporta, de forma
encertada, l’aplicació de diferents models al si d’una única institució. Mentre que habitualment els estudis de postgrau a les universitats tendeixen a incorporar més ràpidament les
modalitats formatives híbrides d’ús de la tecnologia, els estudis de grau són sovint més conservadors en aquest sentit. Això dibuixa institucions riques en diversitat però complexes en
els models i sistemes d’organització. Pensem, però, que difícilment pot ser d’una altra manera, ja que la mateixa institució educativa no permet solucions organitzatives simples.

5.4.3. L’experiència de l’alumnat en els processos d’aprenentatge híbrid

En apartats anteriors hem exposat les percepcions i les realitats manifestades per l’alumnat
universitari independentment de la seva experiència real en cursos semipresencials o híbrids, i cursos on line. A partir d’ara, i separadament en cadascun dels apartats que ara iniciem, analitzarem els mateixos elements en una modalitat formativa i en una altra a partir
de les respostes dels estudiants que manifesten tenir-hi experiència. Analitzarem quatre
elements bàsics: el grau d’autonomia, el grau de personalització, el grau d’interactivitat i el
grau d’exigència en el procés d’aprenentatge. Seguidament, a l’inici de cada subapartat exposarem el significat d’aquests quatre aspectes del procés d’aprenentatge.

En primer lloc, hem de recordar el que ja hem exposat a l’inici d’aquest capítol quan hem diferenciat les dues modalitats bàsiques que hem anat analitzant: la modalitat híbrida o semipresencial i la modalitat on line o virtual. Entenem per modalitat híbrida aquella que incorpora
una part lectiva de continguts en format on line o virtual, és a dir, que en el còmput global lectiu
de l’assignatura o curs es preveu com a avaluable la formació que es realitza en modalitat on
line. D’aquí el nom d’híbrid. I entenem per modalitat on line o virtual aquella que realitza la
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totalitat del seu període lectiu en una modalitat asíncrona, és a dir, sense coincidència espacial ni temporal, a través d’un espai de comunicació i interacció situat a Internet.

D’acord amb aquestes premisses, ja exposades amb anterioritat, hem de recordar que el
53,80% dels estudiants de les universitats presencials enquestades afirmen no estar seguint
o no haver seguit cap assignatura en modalitat on line o semipresencial. És a dir, no tenen
experiència de cap mena amb una altra modalitat formativa que no sigui la totalment presencial, encara que aquesta inclogui elements de consulta o cerca d’informació a Internet.

Figura 5.17. Experiència de l’alumnat en modalitats formatives híbrides i on line

Has seguit o segueixes alguna assignatura o curs que incorpori l’ús d’Internet?

Font: elaboració pròpia

Observem que el 21,13% dels estudiants d’universitats presencials afirmen estar seguint o
haver seguit assignatures on line. Aquesta dada ens mostra la penetració que aquesta modalitat d’ensenyament-aprenentatge va adquirint en el context de la formació universitària
presencial. Aquesta és una tendència confirmada també en altres països europeus i a Nordamèrica, segons el que ens mostren els estudis exposats en el capítol 2 d’aquesta recerca.

El 30,82% dels estudiants d’universitats presencials afirmen seguir cursos semipresencials,
és a dir, assignatures en què una part lectiva es realitza de forma no presencial o amb ús
intensiu d’Internet. No és un percentatge desestimable tenint en compte l’alt nivell d’implicació institucional i del professorat que comporta per a les universitats presencials la realització d’aquesta tipologia formativa en els estudis de grau (llicenciatures i enginyeries
actuals).

Seguidament analitzarem, de forma agrupada, els diferents elements sobre els quals es
pregunta als estudiants en l’enquesta que fonamenta aquest estudi. Si observem la taula
següent, trobarem tots els elements sobre els quals se’ls preguntava.
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Taula 5.58. Valoració per part de l’alumnat dels principals elements de la modalitat
formativa híbrida
Valora les afirmacions següent d’acord amb la teva experiència com a estudiant. Els
cursos semipresencials suposen un major...

Font: elaboració pròpia

Les 13 categories que es mostren en la figura anterior, les agrupem per a formar quatre variables agregades de la forma següent:

Nivell d’autonomia. Agrupa les variables grau de flexibilitat en l’organització del temps,
grau d’autonomia i assoliment d’habilitats per l’autoaprenentatge.

Nivell de personalització. Agrupa les variables capacitat d’elecció curricular, grau d’individualització de l’ensenyament i grau de tutorització per part del professor.

Grau d’interactivitat. Agrupa les variables grau d’interactivitat amb el professorat i grau
d’interactivitat entre l’alumnat.

Grau d’exigència. Agrupa les variables grau d’exigència del curs, dificultat de seguiment del curs i grau de coneixements previs necessaris per a seguir l’assignatura.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

343

Internet i el procés d’ensenyament...

Hem deixat fora d’aquesta agrupació dues variables, atès que tenen pes específic per si
mateixes, que seguidament passem a comentar: la variable temps de dedicació i la variable
grau de satisfacció.

Els estudiants responen a la pregunta sobre si el seguiment dels cursos semipresencials o
híbrids suposa més temps de dedicació. Manifesten que hi estan molt d’acord un 11,81% i
força d’acord un 33,84%; és a dir, un 45,65% dels estudiants manifesten que aquesta metodologia els suposa clarament més esforç pel que fa al temps de dedicació.

La relació entre l’expertesa com a usuari i el fet de reconèixer que aquesta tipologia d’assignatures representa més temps de dedicació en el seu seguiment es significativa. Observem, però, com calia esperar, que nivells d’expertesa mitjana o mitjana alta en l’ús de la
Xarxa per part dels estudiants es corresponen amb un reconeixement més gran que aquesta modalitat comporta més temps de dedicació.

Taula 5.59. Relació entre el nivell d’expertesa en l’ús d’Internet i el temps de dedicació
en modalitat formativa híbrida

Font: elaboració pròpia

El 31,83% dels estudiants universitaris enquestats declaren estar molt i força d’acord en el
fet que els cursos realitzats en modalitat semipresencial suposen més grau de satisfacció.
Enfront del 15,31%, que declaren que en suposa gens o poc. Per tant, som davant d’una
moderada actitud positiva dels estudiants pel que fa als cursos realitzats en format semipresencial.

El creuament entre la tipologia d’usuari i el reconeixement que aquesta modalitat formativa
aporta o no un grau de satisfacció més alt en el procés d’aprenentatge també és significativa. És a dir, el nivell d’expertesa en l’ús d’Internet condiciona necessàriament que la modalitat formativa híbrida sigui més o menys satisfactòria.
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Taula 5.60. Relació entre el nivell d’expertesa d’usuari i el grau de satisfacció en la
modalitat híbrida

Font: elaboració pròpia

a) El nivell d’autonomia del procés d’aprenentatge en els cursos amb metodologia
híbrida

El nivell d’autonomia en el procés d’aprenentatge mostra la capacitat d’organització de l’estudiant enfront de les pautes que s’estableixen des de la planificació de la docència. Fa referència, per tant, a elements com la capacitat d’organització del temps i les habilitats
d’autoaprenentatge.

A nivell agregat de les tres variables que anteriorment hem esmentat, observem que els estudiants manifesten que els cursos semipresencials suposen un grau d’autonomia més alt.
Responen estar molt i força d’acord amb aquesta afirmació un 48,43%. Aquesta dada aporta una referència clara al disseny del procés d’aprenentatge en modalitats semipresencials:
cal estimular els elements que ajudin a l’establiment d’autonomia en el procés d’aprenentatge, com a elements que afavoreixin la gestió del temps i de les habilitats d’autoaprenentatge, per exemple a través de calendaris ben definits d’activitats o d’autoavaluacions o
activitats lliures que ajudin a la comprensió dels continguts i a l’assoliment dels objectius.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

345

Internet i el procés d’ensenyament...

Figura 5.18. Nivell d’autonomia de la modalitat híbrida segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

Ara bé, sens dubte el que els estudiants manifesten més clarament com un dels elements
que configuren l’autonomia en el procés d’aprenentatge és el fet de poder organitzar el seu
temps de forma flexible. D’aquí que un 62,85% respongui que estan molt i força d’acord en
el fet que aquesta modalitat permet aquesta flexibilitat.

La relació entre el nivell d’autonomia que aporten aquesta tipologia de cursos i la tipologia
d’usuari d’Internet dels estudiants sí que resulta significativa. Això ens confirma que a una
tipologia d’usuari més creatiu correspon un nivell d’autonomia més alt en el seguiment
d’aquesta tipologia de cursos. Recordem que el concepte d’autonomia incorpora el fet de
saber-se organitzar el propi temps i de tenir estratègies d’autoaprenentatge; per tant,
aquesta confirmació d’hipòtesi sembla lògica. Aquesta dada ens porta a afirma que el treball
per a aconseguir estudiants més creatius en l’ús de la Xarxa comporta un grau d’autonomia
més alt en el seguiment de les assignatures que incorporen Internet. La relació és lògica i
ens aporta bones perspectives per als estudiants que cada cop són més creatius en els
seus usos d’Internet.
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Taula 5.61. Relació entre tipologia d’usuari i grau d’autonomia en la modalitat híbrida

Font: elaboració pròpia

b) El nivell de personalització del procés d’aprenentatge en els cursos amb
metodologia híbrida
Entenem per personalització en el procés d’aprenentatge tot allò que faci referència a la possibilitat d’elecció del propi procés, així com la seva individualització. A nivell agregat de variables,
aquest element de personalització no es reconeix suficientment en la modalitat semipresencial
o híbrida d’aprenentatge. Un 25,2% dels estudiants considera que és una modalitat poc i gens
personalitzada, enfront d’un 16,97% que sí que creuen que és molt i força personalitzada. Malgrat això, i com podem constatar en la gràfica següent, el percentatge més elevat se situa en el
grup dels que qualifiquen que el nivell de personalització es considera normal (57,83%).

Figura 5.19. Nivell de personalització de la modalitat híbrida segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia
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Si analitzem separadament les variables que componen aquesta categoria –d’acord amb
la taula que hem situat a l’inici d’aquest apartat–, observem que, dels tres elements que
la configuren, el que fa referència al grau d’individualització és el més destacat com a favorable. El 47,39% manifesta estar molt i força d’acord que aquesta modalitat suposa un
grau d’individualització més alt en l’ensenyament. Per contra, tan sols un 17,68% manifesta estar d’acord que aquesta modalitat suposa més capacitat d’elecció curricular.
Aquesta dada és, sens dubte, deguda a la rigidesa dels programes universitaris més que
a la flexibilitat o no de la modalitat semipresencial.

Finalment els estudiants estan d’acord majoritàriament que aquesta modalitat suposa un
grau de tutorització més elevat per part del professor, és a dir, un nivell més alt de dedicació directa a l’estudiant. Això ho exposen manifestant que hi estan en un 28,91% molt
i força d’acord.

c) El grau d’interactivitat del procés d’aprenentatge en els cursos amb metodologia
híbrida

La interacció es formalitza quan les metodologies empren canals adequats per a la comunicació bidireccional o multidireccional, i en aquest cas amb finalitats educatives. És per
això que, per a la configuració d’aquesta variable, s’han tingut en compte les dues qüestions
referents a la interacció amb el professorat i amb la resta d’estudiants.

A nivell general, podem comentar que segons els estudiants aquestes modalitats no suposen una interacció destacada. Podria resultar lògica aquesta realitat, atès que estem comentant una modalitat que combina la presencialitat amb la no-presencialitat, i per tant fa
possible la interacció síncrona durant els espais de presència a les aules o als campus de
les universitats.
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Figura 5.20. Grau d’interactivitat de la modalitat híbrida segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

Pel que fa a l’anàlisi per separat de les dues variables que configuren l’anterior, observem
que el nivell d’acord és superior en el cas del grau més alt d’interactivitat amb el professorat
que amb la resta dels estudiants. Mentre que en el grau més alt d’interactivitat es mostra
molt i força a favor un 35,79% dels estudiants de les universitats presencials, trobem que
en el cas de la interacció amb els estudiants aquest percentatge baixa al 28,26%.

La diferència entre aquestes dues dades és normal, com hem comentat anteriorment, ja
que posa de manifest que la interacció amb la resta d’estudiants d’un grup classe presencial
no es considera tan rellevant com la interacció amb el professor fora de l’aula presencial. El
mètode híbrid permet, a diferència del model únicament presencial, la possibilitat de connectar amb el professor les 24 hores del dia. Aquesta és una característica valorada pels
estudiants presencials, com mostren les dades.

d) El grau d’exigència en el procés d’aprenentatge en els cursos amb metodologia
híbrida

El grau d’exigència podria pressuposar una barrera d’accés a la modalitat semipresencial
des de l’òptica de l’alumnat. Conforma aquesta variable agregada les que fan referència al
nivell d’exigència dels cursos, a la dificultat de seguiment i a la necessitat d’un nivell de coneixements previs de la matèria. Aquesta variable, per tant, constata el nivell de dificultat o
obstacles de la modalitat.
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Observem que, a nivell agregat, les dades resultants ens mostren que l’alumnat considera
que aquesta modalitat no suposa un elevat grau d’exigència, atès que ho valora poc un
38,98% i no ho valora gens un 3,77%.

Figura 5.21. Grau d’exigència de la modalitat híbrida segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

De les tres variables que configuren aquesta variable agregada la que mostra un nivell més
alt d’acord és justament la que fa referència al nivell d’exigència del curs. Un 37,63% dels
estudiants enquestats diuen estar molt i força d’acord en el fet que la modalitat híbrida o
semipresencial comporta un grau més alt d’exigència del curs. Això no el fa, per tant, del tot
interessant davant els estudiants. Es tracta d’una percepció que es viu com un obstacle.

El mateix passa, encara que baixa percentualment al 19,84%, quan manifesten que aquesta modalitat semipresencial suposa més dificultat de seguiment del curs. I finalment el
26,81% dels estudiants diuen estar molt i força d’acord que aquesta modalitat pressuposa
un grau més alt de coneixements previs.

És clar que el grau d’exigència, a l’igual de les altres variables agregades que estem analitzant, no depèn tan sols de la realitat de la modalitat, sinó que també depèn de les característiques pròpies de cada estudi, de la metodologia del professor, etc. En canvi, observem
una tendència a reconèixer que més experiència en l’ús d’Internet es correspon amb un nivell d’exigència menor en aquesta modalitat.
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Taula 5.62. Relació entre el nivell d’expertesa en l’ús d’Internet i el nivell d’exigència
de la modalitat híbrida

Font: elaboració pròpia

5.4.4. L’experiència del professorat en la pràctica docent en modalitat
híbrida

Seguidament iniciem l’exposició de l’anàlisi dels resultats de les respostes referents a l’experiència dels docents en la modalitat formativa híbrida que hem exposat a l’inici d’aquest capítol.

Ja hem comentat prèviament que el professorat amb experiència en la modalitat on line és
inferior a la dels professors que usen la modalitat híbrida. L’elecció de seguir la pràctica docent en una modalitat o l’altra no depèn únicament del professor, forma part també d’una
decisió institucional, tal com hem exposat a l’inici d’aquest capítol. El que analitzem, però,
en aquest apartat és l’experiència concreta dels professors en aquesta modalitat, així com
les seves valoracions respecte a ella.

De la mateixa manera que hem fet en l’anàlisi de les respostes dels estudiants, ara valorarem diferents aspectes determinants a l’hora d’entendre des d’una perspectiva pedagògica
l’ús d’Internet en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Són els següents:

Usos d’Internet en la pràctica docent de la modalitat híbrida

El factor temps. Agrupa les variables temps de preparació, temps de dedicació i temps
de gestió dels cursos per part del professorat en cadascuna de les diferents modalitats
analitzades.
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Nivell d’autonomia. Agrupa les variables nivell d’assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge per part de l’alumnat, grau de flexibilitat en l’organització del temps de
l’alumnat i el seu propi grau d’autonomia.

Nivell de personalització de la docència. Agrupa les variables grau d’individualització
de l’ensenyament, grau de seguiment de les activitats que realitza l’alumne i grau de tutorització de l’alumne en les modalitats formatives híbrida i on line.

Grau d’interactivitat en el procés d’ensenyament. Inclou les variables grau d’interactivitat alumne-professor, grau d’interactivitat entre l’alumnat i grau de participació de
l’alumnat en aquestes modalitats formatives.

Satisfacció i altres aspectes de la modalitat híbrida

A més d’aquests elements també se n’analitzen altres, com el grau de satisfacció de les modalitats analitzades, el grau de coneixements tècnics previs, la capacitat de gestionar grups
nombrosos i el rendiment acadèmic dels alumnes de cada modalitat segons l’opinió del professorat.

En la taula següent es mostren els resultats corresponents a les variables desagregades a
partir de les quals es construeixen les categories esmentades anteriorment.
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Taula 5.63. Valoració per part del professorat dels principals elements de la modalitat
formativa híbrida
Valora les afirmacions següents d’acord amb la teva experiència docent. Els cursos
semipresencials suposen un major...

Font: elaboració pròpia

a) Usos d’Internet en la pràctica docent de la modalitat híbrida

A la pregunta sobre com s’utilitza Internet per a la pràctica docent en la modalitat híbrida, el
professorat respon manifestant que l’ús més habitual és el de dipòsit d’informació rellevant
per al seguiment del curs, ja sigui de la planificació docent o dels materials complementaris
necessaris o complementaris per al seguiment de l’assignatura. En aquests casos el percentatge està a prop o per sobre del 90% de resposta. Es continua mostrant la coherència
evident entre l’ús bàsic d’Internet per a la cerca d’informació per part del professorat i el fet
que l’ús bàsic docent sigui situar informació per tal que l’estudiant hi accedeixi. Aquesta
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pràctica no comporta cap element transformador de la pràctica docent. Tan sols proporciona facilitat d’accés degut a la pròpia tecnologia, però no transformació educativa.

Figura 5.22. Usos específics del professorat en la modalitat docent híbrida

Com utilitzes Internet en la teva pràctica docent?

Font: elaboració pròpia

Observem que el 55,15% dels professors manifesten que usen un campus virtual per a dur
a terme aquesta modalitat semipresencial. Això posa de manifest la normalitat i extensió en
l’ús d’aquesta eina entre les universitats catalanes, però alhora confirma que existeixen professors que actuen al marge d’aquestes plataformes i que situen els materials d’aprenentatge o les informacions que consideren rellevants per als seus estudiants en altres espais
de la Xarxa. Ja hem esmentat que aquesta dada ve condicionada per la decisió institucional
de disposar o no d’un campus virtual o plataforma docent.

Tan sols el 28,82% del professorat manifesta que utilitza Internet com a espai de facilitació
del treball en grup dels seus estudiants. Aquesta dada ens confirma encara més l’ús de dipòsit d’informació que, des del punt de vista metodològic, té Internet per al professorat. És
rellevant observar que el 44,64% usen fòrum virtuals de discussió i el 38,79% usen eines
per a allotjar elements d’avaluació dels aprenentatges dels estudiants.

b) El factor temps en la modalitat docent híbrida

El temps és un dels factors clau a l’hora de valorar qualsevol acció innovadora en el procés
d’ensenyament i aprenentatge. Entenem aquest temps com l’augment o no d’espai temporal dedicat a la preparació, gestió i dedicació del curs en modalitat híbrida en aquest cas.
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La figura següent mostra la importància del factor temps per al professorat en aquesta modalitat híbrida. El 48,95% considera que es tracta d’un factor força important en aquesta modalitat. La majoria d’estudis comenten que aquesta és una percepció generalitzada entre el
professorat i que ve condicionada per la necessitat d’una preparació prèvia de la docència
abans de l’inici del curs quan es tracta d’impartir formació en modalitats en què intervé la
tecnologia de forma important. Des d’una perspectiva educativa, podem confirmar que el fet
d’aquesta dedicació temporal hauria de comportar més qualitat en els procediments docents.

Figura 5.23. Gestió del temps de la modalitat híbrida segons el professorat

Font: elaboració pròpia

Si analitzem separadament les variables que componen la taula anterior, observem que en
els tres casos els valors són molt similars. Si agrupem les respostes que afirmen que suposen molt i força esforç temporal, els resultats són d’un 82,24% per a l’esforç en temps de
preparació, un 70,4% per a l’esforç temporal en la gestió dels cursos i un 73,64% en l’esforç
de dedicació al curs. És interessant observar que el percentatge més elevat correspon al
reconeixement que aquesta modalitat formativa híbrida comporta més temps de preparació,
uns deu punts percentuals per sobre de les altres. Aquesta és una de les característiques
pròpies de l’educació mitjançada per tecnologies i, anteriorment, de l’educació a distància.
La planificació i la preparació dels processos d’ensenyament i aprenentatge que suposen
una mediació contextual externa o diferent de la pròpia sincronia de l’aula sempre són més
grans. El factor improvisació no és possible en escenaris contextuals de mediació tecnolò-
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gica i, per tant, és normal aquest reconeixement de més temps de dedicació a la preparació
de la docència.

En aquest cas hem considerat oportú analitzar la relació existent entre aquesta variable de
factor temps analitzada amb la variable referent al fet de si els cursos a través d’Internet
suposen un grau més alt de satisfacció per al professorat. Observem que la relació és significativa i que, efectivament, es confirma la hipòtesi que el valor de la satisfacció en la realització d’aquests cursos es superior al cost en temps que comporta la seva preparació.
Observem que els valors alts de la taula s’agrupen al voltant de qui creu que aquesta modalitat comporta més temps de preparació, però alhora se sent molt i força satisfet en l’ús
d’Internet en la docència. La compensació entre aquestes dues variables ens confirma el
potencial transformador de les tecnologies pel que fa a elements de canvi en el disseny metodològic de les assignatures.

Taula 5.64. Relació entre el temps de preparació de les aules en la modalitat híbrida i
el grau de satisfacció en la modalitat híbrida

Font: elaboració pròpia

c) El grau d’autonomia en l’experiència docent híbrida

El grau d’autonomia el configuren les variables que comprenen el grau de flexibilitat en l’organització del temps, l’assoliment per part dels estudiants d’habilitats d’autoaprenentatge i
el propi reconeixement d’un grau més elevat d’autonomia en aquesta modalitat.

Observem en el gràfic següent l’alta valoració que el professorat dóna al grau d’autonomia
en global en aquesta modalitat formativa. El 38% del professorat considera que aquesta
modalitat aporta força grau d’autonomia per al seu procés docent.
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Figura 5.24. Nivell d’autonomia de la modalitat híbrida segons el professorat

Font: elaboració pròpia

Tal com succeeix en el cas dels estudiants, com comentarem més endavant, el màxim reconeixement de les variables que configuren l’agregada que hem mostrat és per al grau de
flexibilitat en l’organització del temps d’estudi dels estudiants. La flexibilitat és una de les
característiques pròpies de les modalitats formatives mitjançades per la tecnologia. El reconeixement d’aquesta variable és d’un 46,85% com a força acceptada i un 21,74% com a
molt acceptada. De la mateixa manera, en el cas del reconeixement del grau d’autonomia
per a aquesta modalitat, que suposa un 45,01% en el cas de manifestar estar-hi força
d’acord per part del professorat. On el percentatge es redueix és en el reconeixement que
aquesta modalitat suposa l’assoliment d’habilitats d’autoaprenentatge, que es reconeguda
com a força d’acord pel 39,63% del professorat.

Hem cregut convenient creuar la variable referent al grau de flexibilitat en l’organització del
temps –degut al fet que és una de les més valorades en la variable construïda d’autonomia–
amb la variable generada d’estil docent del professorat. Aquesta variable determina un estil
més o menys favorable a l’ús de la tecnologia per part dels professors. El resultat no ha estat significatiu, fet que ens demostra, un cop més, que la predisposició a l’ús de la tecnologia
no es relaciona directament amb la capacitat organitzava de les persones. Intervenen, per
tant, aquí altres variables, com la gestió personal del temps, les possibilitats que dóna la
institució, etc.
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Taula 5.65. Relació entre el grau de flexibilitat en l’organització del temps i l’estil
docent del professorat

Font: elaboració pròpia

d) El grau de personalització en l’experiència docent híbrida
La variable de grau de personalització es genera a partir de les variables d’un possible grau
de seguiment més alt de les activitats que realitzen els estudiants per part del professor, de
la tutorització que aquest pugui exercir i del propi reconeixement d’un grau d’individualització per a aquesta modalitat.
Observem que la variable generada reflecteix que el professorat afirma que aquesta modalitat híbrida suposa un grau més alt de personalització. Ho afirmen com a força el 31,14%
del professorat. Probablement aquesta dada és deguda al fet que aquesta personalització
depèn en gran part del nivell de dedicació del professorat en el seguiment de l’alumnat, ja
que es configura, entre altres, amb la valoració de les activitats de tutoria.
Figura 5.25. Grau de personalització de la modalitat híbrida segons el professorat

Font: elaboració pròpia
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De les tres variables esmentades que conformen la variable generada, la més determinant
és el reconeixement per part del professorat, en un 56,12%, que aquesta modalitat híbrida
comporta, en grau de molt i força, un grau més alt d’individualització de l’ensenyament.
Aquest reconeixement és un valor destacat, des del punt de vista pedagògic, del potencial
de la mediació tecnològica per a l’assoliment de la personalització de l’ensenyament. Cal
afegir-hi el percentatge molt similar referent al molt i força reconeixement, en un 55,81%, al
grau més alt de seguiment per part del professorat de les activitats que realitza l’estudiant.
Es confirmen, per tant, un cop més, els principis que habitualment s’atorguen a aquesta modalitat formativa de mediació de la tecnologia.

Disminueix sensiblement el percentatge favorable, és a dir, molt i força d’acord, en un
47,35%, al fet que aquesta modalitat formativa híbrida permet un grau més alt de tutorització per part del professorat.

És interessant l’anàlisi de la taula posterior, atès que ens confirma la hipòtesi que el reconeixement que aquesta modalitat comporta més temps de dedicació té una relació significativa amb el major grau de tutorització de l’alumne per part del professorat. Això ens
confirma que la percepció del professorat és que gran part de la seva dedicació temporal
es dedica al seguiment tutorial de l’estudiant.

Taula 5.66. Relació entre el grau de tutorització de l’alumne en la modalitat híbrida i
el temps de dedicació del professorat

Font: elaboració pròpia

e) El nivell d’interactivitat en l’experiència docent híbrida

A diferència de l’alumnat, que configura aquesta variable amb la valoració del nivell d’interacció amb el professor i entre els estudiants, en el cas del professorat, a més de les dues
anteriors esmentades, s’hi ha afegit la valoració referent a si aquesta modalitat formativa
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augmenta o no el grau de participació dels estudiants en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Observem que aquesta variable generada ens mostra una distribució molt simètrica dels resultats, fet que fa que tan sols puguem determinar que la interacció es valora com un dels
elements clau d’aquesta modalitat, però no d’una manera determinant.

Figura 5.26. Nivell d’interactivitat de la modalitat híbrida segons el professorat

Font: elaboració pròpia

És interessant observar que el màxim reconeixement, amb diferència, per part del professorat per a aquesta modalitat és precisament que augmenta el grau d’interactivitat amb el
docent per part de l’estudiant. Afirmen aquest nivell més alt d’interactivitat responent molt i
força d’acord el 54,12% del professorat. Es tracta d’una resposta important, ja que posa de
manifest que el professorat percep més nivell de relació amb l’alumnat quan s’implanta
aquesta modalitat. Per tant, suposa el reconeixement envers aquesta modalitat mitjançada
parcialment per la tecnologia des del punt de vista comunicatiu i potenciador dels elements
pedagògics.

Per contra, el professorat valora sensiblement de forma més baixa el potencial d’aquesta
modalitat per a la potenciació de la participació de l’alumnat a l’aula. Reconeixen aquest potencial com a molt i força el 36,37% del professorat. I encara és més baix el reconeixement
de l’existència d’interacció entre l’alumnat, que disminueix al 31,14% si tenim en compte els
mateixos valors que per a la variable anterior.
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Es confirma, doncs, el potencial d’interacció que suposa la modalitat híbrida per al professorat quan aquesta interacció es produeix entre professorat i alumnat. No hi ha un reconeixement tan explícit envers altres formes d’interacció, i es mostra com la més baixa
la interacció entre estudiants, fet que probablement és degut a aquesta modalitat híbrida
que, com el seu nom indica, comparteix la no-presència amb la presència; aquest fet presencial fa que, per tant, no sigui necessari l’estímul de la interacció no presencial entre
els estudiants.

f) Satisfacció i altres elements a destacar de la modalitat formativa híbrida

A part dels elements destacats anteriorment, i com es pot observar en la taula genèrica de
dades mostrades a l’inici d’aquest apartat, hem tingut en compte per a l’anàlisi de la modalitat formativa híbrida altres variables. Les comentem tot seguit.

El 46,79% del professorat considera que aquesta modalitat suposa un grau molt i força més
alt de satisfacció per a la seva pràctica docent. Això vol dir que quasi la meitat del professorat universitari de Catalunya mostra una actitud favorable a aquesta modalitat de mediació tecnològica, atès que li proporciona satisfacció.

Contràriament al que es podria esperar, el professorat no valora de la modalitat híbrida un
potencial de gestió més gran de grups nombrosos d’estudiants. I tampoc no es defineix
quan és preguntat sobre si aquesta modalitat suposa un rendiment més alt per part de
l’alumnat. Aquestes dues variables ens mostren el fet que la tecnologia no necessàriament
ha de pressuposar una gestió àgil dels estudiants, més aviat, com estem observant, comporta un temps de dedicació més elevat.

Un altre element important a destacar és que aquesta modalitat híbrida suposa per al
49,68% del professorat el reconeixement que comporta un grau de coneixements previs
molt i força més alt. Entenem per coneixements previs especialment els que fan referència
a l’ús específic de tecnologies per a la impartició de la docència, el coneixement de l’eina a
través de la qual es desenvolupa la docència, per exemple.

Observem que el creuament d’aquesta dada amb el fet que aquesta modalitat suposa més
temps de preparació sí que es mostra significatiu. Com calia esperar, el fet de reconèixer la
necessitat d’una dedicació superior en la preparació de les aules està relacionat amb el propi reconeixement d’una necessitat de coneixements previs, que sens dubte es posen de
manifest en el procés de preparació de les classes. Es podria pensar que a mesura que de-
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terminats elements tecnològics es converteixen en més habituals en les dinàmiques
docents, probablement disminueixi aquesta relació entre temps i coneixements previs.

Taula 5.67. Relació entre el grau de coneixements tècnics previs del professorat i el
temps de preparació de les classes en la modalitat híbrida

Font: elaboració pròpia

5.4.5. L’experiència de l’alumnat en els processos d’aprenentatge on line

Un cop analitzades les respostes a partir de l’experiència en cursos semipresencials, passem tot seguit a l’anàlisi de les respostes dels estudiants amb experiència en cursos en modalitat de formació on line.

Les dades a partir de les quals treballem en aquest apartat són el resultat d’agregar les respostes dels estudiants d’universitats presencials amb experiència en cursos on line amb la
totalitat de les respostes dels estudiants de la universitat no presencial del sistema i que té
una metodologia de formació on line (2.623 per part de la universitat on line del sistema i
3.577 estudiants d’universitats presencials amb experiència on line).

Partirem de les mateixes agrupacions que hem exposat en el capítol anterior per a l’anàlisi
de les dades.
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Taula 5.68. Valoració per part de l’alumnat dels principals elements de la modalitat
formativa on line
Valora les afirmacions següents d’acord amb la teva experiència com a estudiant. Els
cursos on line suposen un major...

Font: elaboració pròpia

De la mateixa manera que en l’apartat referent als estudiants en modalitat híbrida, existeixen en la taula anterior dues variables que no han estat agrupades en les variables agregades d’autonomia, personalització, interactivitat i exigència; en el cas dels cursos en
modalitat on line, són les que fan referència al temps de dedicació i al grau de satisfacció.

Pel que fa a la valoració dels estudiants amb experiència en cursos en modalitat on line referent a si aquests suposen més temps de dedicació, observem que el 45,24% responen
que molt i força. Per tant, quasi la meitat dels enquestats reconeixen que aquests cursos
necessiten més temps per al seu desenvolupament que els cursos presencials.

Quant al grau de satisfacció que aporten els cursos realitzats en modalitat de formació on
line, observem que les respostes dels estudiants que hi estan molt i força d’acord és de
46,77%. És interessant observar que aquest percentatge és lleugerament superior al del reconeixement que aquests cursos comporten més temps de dedicació. Això vol dir que malgrat el reconeixement d’un esforç més gran per al seguiment d’aquests cursos, és superior
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el reconeixement que aquests aporten més satisfacció. Com podrem observar posteriorment, això és degut al grau d’autonomia i personalització que aquests aporten.

a) El nivell d’autonomia del procés d’aprenentatge en els cursos amb metodologia
on line

Per a valorar el nivell d’autonomia que aporten els cursos realitzats en aquesta modalitat,
hem agrupat les variables referents a la flexibilització temporal, les habilitats d’autoaprenentatge i la mateixa variable d’autonomia.

A nivell agregat, observem que aquesta variable d’autonomia té força reconeixement entre
els estudiants. El 67,37% dels estudiants reconeixen estar molt i força d’acord, a partir de
la seva experiència real en cursos on line, amb el fet que la modalitat de formació proporciona un alt nivell d’autonomia a qui la segueix.

Figura 5.27. Nivell d’autonomia de la modalitat on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

De les tres variables esmentades existeixen dues amb un alt nivell de reconeixement, per
sobre de la dada genèrica anteriorment exposada. Es tracta de les variables de flexibilització del temps de dedicació i la variable de nivell d’autonomia. Pel que fa a la variable relacionada amb el grau de flexibilitat en l’organització del temps dels cursos en modalitat
formativa on line, el 46,60% dels estudiants enquestats reconeixen estar molt d’acord que
aquesta modalitat aporta un grau de flexibilitat més gran en l’organització del temps; si hi
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afegim el 31,92% dels estudiants que reconeixen estar-hi força d’acord, ens dóna un resultat de 78,52%. Es tracta, per tant, d’un reconeixement inequívoc per part de l’alumnat a la
flexibilitat temporal d’aquesta modalitat. Sabíem d’aquesta característica que ara ens confirmen els estudiants amb les seves respostes.

A la flexibilitat temporal cal afegir-hi el reconeixement genèric del grau d’autonomia per si
mateix. Un 83,15% dels estudiants amb experiència en aquesta modalitat responen que estan molt i força d’acord que aquest és un valor clau de la modalitat on line.

Finalment hem d’afegir el reconeixement que els estudiants amb experiència en aquesta
modalitat donen a la variable referent a si aquesta suposa o no més assoliment d’habilitats
per a l’autoaprenentatge. El 19,70% afirma estar-hi molt d’acord i el 41,01%, força. Aquest
és un altre resultat rellevant, atès que confirma la suposició existent sobre el fet que aquesta
modalitat proporciona als qui la segueixen un seguit d’eines que els fa millorar la seva capacitat d’autoaprenentatge (Collis i Moonen, 2001).

L’autonomia és, per tant, un valor reconegut a la modalitat de formació on line per part dels
estudiants que la segueixen.

Observem en la taula següent la relació positiva existent entre el nivell d’expertesa i el grau
d’autonomia en la modalitat on line, és a dir, com més experts són els nivells més augmenten els nivells d’autonomia.

Taula 5.69. Relació entre nivell d’expertesa en l’ús d’Internet i grau d’autonomia en la
modalitat on line

Font: elaboració pròpia
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En canvi, sí que podem observar una relació significativa en el creuament de dues de les
variables que conformen el nivell d’autonomia per als estudiants amb experiència en modalitat on line: la del grau de satisfacció amb la del grau d’autonomia en l’estudi. Aquesta relació significativa ens aporta una dada important ja que confirma que satisfacció i autonomia
estan relacionades. La tecnologia resta com una variable a part i el que resulta determinant
és el valor de l’autonomia que aporta en el treball; la conseqüència d’aquesta autonomia és
l’augment en el grau de satisfacció. Observem, per tant, que com més alt és el grau de satisfacció més elevats són els valors en el grau d’autonomia.

Taula 5.70. Relació entre el grau de satisfacció de la modalitat on line per als
estudiants i el grau d’autonomia

Font: elaboració pròpia

b) El nivell de personalització del procés d’aprenentatge en els cursos amb
metodologia on line

Les variables que conformen, a nivell agregat, el valor de personalització en el procés
d’aprenentatge de la metodologia de formació on line són les de reconeixement o no d’un
grau més alt de capacitat d’elecció curricular, d’individualització de l’ensenyament i de tutorització per part del professor.

A nivell agregat, observem que la variable referent a la personalització se’ns mostra sensiblement superior pel que fa al seu reconeixement com una característica pròpia de la modalitat de formació on line. El 26,25% dels estudiants enquestats amb experiència en
aquesta modalitat afirmen estar molt i força d’acord que aquesta modalitat aporta un grau
més alt de personalització, per davant del 18,94%, que afirmen estar-hi poc d’acord o no
estar-hi gens d’acord. El valor més rellevant, com es pot observar en la figura següent, és
el de normalitat, és a dir, aquells que no es decanten ni favorablement ni negativament a la
pregunta.
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Figura 5.28. Nivell de personalització de la modalitat on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

Els estudis sobre la modalitat de formació on line o asíncrona i amb un ús intensiu d’Internet
(Collis i Moonen, 2001; Duart i Sangrà, 2000; Holmes i Gardner, 2006) afirmen que la personalització és un dels principis bàsics que la configuren. Les dades resultants d’aquest estudi ens demostren que així és, en tant que hi ha una majoria sensiblement important
d’estudiants que ho afirmen, i com veurem seguidament, aquesta s’accentua quan se’ls demana sobre alguns dels elements que configuren aquesta variable agregada.

El grau de personalització o individualització de l’ensenyament n’és un exemple. El 57,52%
dels estudiants amb experiència en la modalitat on line afirmen estar molt i força d’acord
que aquesta modalitat comporta un grau d’individualització més alt. Es tracta d’una resposta
coherent i complementària al valor anteriorment exposat d’autonomia.

Les dades de les altres variables que configuren l’agregada de personalització són inferiors.
Per exemple, en el cas de respondre si aquesta modalitat suposa un grau de tutorització
més alt per part del professor, observem que els estudiants que diuen estar-hi molt i força
d’acord se situen en el 35,53%. Aquesta dada, tot i que reflecteix que el paper del professor,
continua essent important en aquesta modalitat i, per tant, que no es tracta d’una modalitat
d’autoaprenentatge, també ens confirma que els estudiants no destaquen excessivament
la importància que el professor pugui o no estar decididament al seu costat i ajudar-los en
la personalització dels seus aprenentatges.
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La dada que més baixa és la referent a la capacitat d’elecció curricular que suposa aquesta
modalitat on line. Tan sols el 31,38% dels estudiants amb experiència en cursos on line responen estar molt i força d’acord que la formació on line els suposa més capacitat d’elecció
curricular. Sens dubte, aquesta és una variable que no depèn totalment de la voluntat i de
les característiques dels estudiants, ja que ve determinada per la normativa acadèmica i per
les disposicions de la universitat en aquest sentit.

Es confirma, per tant, que la personalització també és una característica de la modalitat on
line, tot i que es posa més de manifest en les variables que depenen directament de la capacitat de l’estudiant per a mostrar aquest valor, i no tant del professor. Existeixen altres que
depenen de l’organització acadèmica i del paper del docent que, si actuen a favor del valor
de l’autonomia, ajudaran a augmentar aquesta característica en modalitats on line de formació.

En canvi sí que hi ha significativitat en la relació entre el possible major grau de satisfacció
d’aquesta modalitat on line amb el grau d’individualització que la modalitat suposa. Un cop
més confirmem que la satisfacció ve condicionada més per elements educatius i actitudinals, acompanyats de decisions estratègiques educatives que la facin possible, que pel
grau d’individualització de l’ensenyament, com anteriorment confirmaven amb el grau d’autonomia.

Taula 5.71. Relació entre el grau de satisfacció i el grau d’individualització de
l’ensenyament segons l’alumnat amb experiència en modalitat on line

Font: elaboració pròpia

La relació entre el fet que aquesta modalitat formativa on line pugui suposar un grau més
alt de dedicació amb el grau d’individualització de l’ensenyament és també significativa. Els
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valors confirmen que a més temps de dedicació corresponen nivells d’individualització més
elevats, per bé que els valors més alts se centren en les respostes mitjanes com “normal”.

Taula 5.72. Relació entre el temps de dedicació i el grau d’individualització segons
l’alumnat amb experiència en modalitat on line

Font: elaboració pròpia

c) El grau d’interactivitat del procés d’aprenentatge en els cursos amb metodologia
on line

La interactivitat es defineix en aquesta variable per la relació bidireccional amb el professor
del curs i multidireccional amb la resta de companys que conformen l’aula.

A nivell agregat, observem que el percentatge dels estudiants que afirmen no estar gaire
d’acord amb aquest valor de la interactivitat és lleugerament superior per a aquesta modalitat formativa. El 34,3% dels estudiants amb experiència en aquesta modalitat afirmen estar
poc i gens d’acord que aquesta modalitat suposi un grau més alt d’interactivitat amb professors i estudiants. Els que manifesten estar-hi molt i força d’acord representen un 27,83%
del total.
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Figura 5.29. Grau d’interactivitat de la modalitat on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

La diferència no és rellevant i, en tot cas, ens mostra que el valor de la interacció és reconegut de forma diferent entre els estudiants que participen en aquesta modalitat.

A nivell desagregat no es mostren diferències rellevants entre la interacció amb el professor
o amb la resta dels companys de l’aula. Els estudiants amb experiència en aquesta modalitat mostren estar molt i força d’acord que aquesta suposa un grau més alt d’interacció amb
el professorat, en un 39,38%, davant del 24,25% que manifesten estar-hi poc d’acord o no
estar-hi gens d’acord. Les respostes dels estudiants de la universitat no presencial del sistema que imparteix els seus cursos en la modalitat de formació on line es mostren relativament diferents als agregats exposats. El 41,07% dels estudiants d’aquesta universitat estan
molt i força d’acord que aquesta modalitat suposa més interacció amb el professor.

En el cas de la interacció entre els estudiants, el global dels estudiants enquestats amb experiència en aquesta modalitat responen que estan molt i força d’acord que suposa més interacció (un 31,37%), mentre que els que es mostren en desacord, és a dir, que consideren
que suposa poca o gens interacció amb l’alumnat, representen un 35,27%. És clar que, com
ja hem comentat anteriorment, per als estudiants de les universitats presencials no és del
tot necessari l’augment de la interacció amb la resta d’estudiants, ja que coincideixen entre
ells al campus de la universitat o en altres aules. Podria semblar que no hauria de ser el
mateix per als estudiants de la universitat no presencial. Un 32,55% d’aquests manifesten
estar molt i força d’acord amb l’afirmació que aquesta modalitat suposa més grau d’interac-
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ció amb l’alumnat. Una dada sensiblement superior a la global. Però és més rellevant observar que en aquest cas també la dada no favorable és superior entre aquests estudiants.
En aquest cas creuen que suposa poc o cap augment d’interacció amb els estudiants un
33,78% dels enquestats. Per tant, les dades són molt similars i no es mostren diferències
destacades.

Probablement aquesta dada podria tenir la seva explicació en les metodologies docents i
d’aprenentatge que s’utilitzen en aquesta modalitat. Un sistema basat en lectures, activitats
unidireccionals, sense treball cooperatiu, i que faci únicament necessària la relació amb el
professor, és a dir, un sistema similar al sistema tradicional presencial, podria comportar els
resultats que estem detectant pel que fa a la interacció entre estudiants. Caldria realitzar un
estudi específic sobre aquesta modalitat, en què s’utilitzen tecnologies que potencien el treball cooperatiu i la relació per a la construcció del coneixement entre els estudiants, i valorar
si aquests nivells d’interacció augmenten pel que fa a la seva valoració com a element positiu d’aquesta modalitat formativa.

Confirmem que la interacció no és una variable que es mostri determinant en aquesta modalitat. Si bé la comunicació és una de les característiques pròpies en l’ús de la Xarxa, observem que aquesta no pren un sentit molt determinant quan se situen en l’espai educatiu.

Taula 5.73. Relació entre nivell d’expertesa en l’ús d’Internet i grau d’interactivitat
amb el professorat

Font: elaboració pròpia
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d) El grau d’exigència en el procés d’aprenentatge en els cursos amb metodologia
on line

El grau d’exigència aplicat a la modalitat de formació on line l’entenem com aquells elements que podrien comportar una dedicació extra o superior diferenciada de la formació
presencial i que vindria donada per elements externs al procés educatiu, com ara més
temps de dedicació, aprenentatge d’eines informàtiques, etc.

Per a la confecció de la variable agregada sobre el grau d’exigència hem incorporat les variables de temps de dedicació, de més grau de dificultat en seguiment del curs i d’un grau
més alt de coneixements previs necessaris. Com podem observar, són elements externs al
procés d’aprenentatge, però el condicionen en tant que en certa forma poden esdevenir
obstacles per al mateix procés.

Observem que els estudiants amb experiència en la modalitat on line, un 40,82%, manifesten estar molt i força d’acord que aquesta modalitat suposa un grau d’exigència més alt.
Aquest reconeixement es contraposa, com ja comentàvem anteriorment, amb el nivell de
satisfacció.

Figura 5.30. Grau d’exigència de la modalitat on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

Si analitzem una per una les variables que configuren aquesta d’agregada, observem que
la més rellevant és la que fa referència al grau més alt d’exigència del curs. Un 38,69% dels
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estudiants amb experiència en aquesta modalitat manifesten que els comporta molt i força
un grau de dificultat més alt a l’hora de seguir els cursos. És a dir, que troben més dificultats
que als cursos presencials. És interessant observar que aquest percentatge s’eleva al
54,51% quan els qui responen són els estudiants de la universitat en modalitat no presencial. En certa forma estan reconeixent expressament que perceben que el seu sistema formatiu és més exigent per a ells que el model presencial.

Entrant ja en l’anàlisi bivariant d’aquesta variable, observem la significativitat de la relació
entre la tipologia d’usuari i el grau d’exigència del curs. Aquest resultat es justifica si entenem que un nivell més alt d’usuari de tecnologia es correspon amb la capacitat per a un
major reconeixement del grau d’exigència del curs que s’està realitzant.

Taula 5.74. Relació entre el nivell d’expertesa en Internet i grau d’exigència del curs
en modalitat on line

Font: elaboració pròpia

La variable sobre la dificultat en el seguiment del curs redueix bastant els seus resultats respecte a la variable de l’exigència en el seguiment. De fet, el 32,62% dels estudiants manifesten que estan poc d’acord o no estan gens d’acord a afirmar que aquesta modalitat els
suposa un grau de dificultat més alt en el seguiment del curs, mentre que el 18,58% diuen
estar-hi molt i força d’acord. No es troben diferències rellevants en aquest cas quan es compara amb els resultats dels estudiants de la universitat no presencial del sistema. El creuament següent ens confirma el fet que no existeix relació entre la dificultat de seguiment del
curs i la tipologia d’usuari de la tecnologia.
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Taula 5.75. Relació entre el nivell d’expertesa en l’ús d’Internet i la dificultat de
seguiment del curs en modalitat on line

Font: elaboració pròpia

Finalment, la variable referent a si aquests cursos suposen un grau més alt de coneixements previs ens mostra que el total dels estudiants amb experiència en aquesta modalitat
s’hi manifesten molt i força d’acord en un 28,24%. Un cop més, trobem una diferència rellevant si analitzem els resultats dels estudiants de la universitat no presencial del sistema. El
34,68% dels estudiants d’aquesta universitat reconeixen que aquesta modalitat els suposa
un (molt i força) grau més alt de coneixements previs. Aquesta dada és important si la contrastem amb el fet que tan sols el 9,37% dels estudiants que han respost d’aquesta universitat reconeixen que els suposa poc grau de coneixements previs o cap grau de
coneixements previs. Aquest resultat pot ser degut al seu major coneixement del sistema
tecnològic en què es desenvolupa l’activitat virtual en la universitat on line.

Observem que es produeix una relació significativa entre el nivell d’habilitat en l’ús dels ordinadors i el reconeixement que aquesta modalitat formativa pot suposar un coneixement
tècnic previ més gran. A un usuari més hàbil de l’ordinador correspon un reconeixement
més gran de la necessitat de coneixements tecnològics previs. Podem observar el mateix
en la darrera taula d’aquest apartat, que ens mostra el creuament significatiu entre la variable agregada del grau d’exigència d’aquesta modalitat amb les habilitats en l’ús dels ordinadors.
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Taula 5.76. Relació entre grau de coneixements tècnics previs de l’alumnat i nivell
d’habilitat en l’ús dels ordinadors

Font: elaboració pròpia

Taula 5.77. Relació entre la tipologia d’usuari d’ús d’Internet de l’alumnat i el grau
d’exigència

Font: elaboració pròpia

5.4.6. L’experiència del professorat en la pràctica docent on line

Aquest nou apartat, complementari de l’anterior, analitza les respostes del professorat de
les universitats presencials del sistema amb experiència en la modalitat on line, juntament
amb el professorat de la universitat on line del sistema.

La pauta d’anàlisi que seguirem és la mateixa de l’apartat anterior, però s’hi destaquen diferències pròpies d’aquesta modalitat. A més mostrarem, en el cas que n’hi hagi, diferències
o relacions destacades entre les respostes del professorat de la universitat presencial i el
de la universitat on line.
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a) Usos d’Internet en la pràctica docent de la modalitat on line

Aquest primer apartat tan sols correspon al professorat de la universitat presencial amb experiència on line. El motiu és que, com ja hem comentat anteriorment, el model educatiu de la
no presencialitat ve determinat per l’arquitectura tecnològica que s’empra, especialment en el
cas dels campus virtuals. Les eines que inclouen aquests entorns virtuals d’aprenentatge són
aquelles de les quals disposa el professorat per a dur a terme la seva activitat docent.

Un 76,67% del professorat d’universitats presencials enquestats que afirmen tenir experiència en docència on line responen que aquesta l’han desenvolupat a través d’un campus
virtual. Això mostra la importància de l’ús d’aquestes plataformes per a la docència on line
i, alhora, el seu nivell d’implantació en el sistema universitari presencial.

Figura 5.31. Ús de plataforma tecnològica en la pràctica docent on line

Com utilitzes Internet en la teva pràctica docent?

Font: elaboració pròpia

D’altra banda, quasi el 50% per cent dels professors presencials amb experiència en cursos
on line manifesten usar una pàgina web del curs. Aquesta dada, tot i que és complementària
de l’anterior, ens mostra que existeix un interès del professorat a situar informació complementària a l’aula, i que sovint aquest es realitza a part dels canals que la institució ofereix.
Si bé se’ns fa difícil saber si el professorat que empra pàgines web ho fa per iniciativa personal, el coneixement de l’estructura del sistema ens fa pensar que sí que és possible que
sigui així.

Seguidament mostrem els resultats de totes les variables que configuren aquest apartat.
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Taula 5.78. Valoració del professorat sobre els elements de la modalitat formativa on line
Valora les afirmacions següents d’acord amb la teva experiència docent. Els cursos
on line suposen un major...

Font: elaboració pròpia

Tot seguit passem a agrupar aquestes variables, seguint els mateixos criteris que hem establert en el capítol anterior del professorat de la modalitat híbrida.

b) El factor temps en la modalitat docent on line

El factor temps, un cop més és determinant en la pràctica docent en una modalitat mitjançada per la tecnologia. Les respostes són molt elevades quan es pregunta al professorat si
aquesta modalitat comporta més tems de preparació de l’assignatura. A aquesta pregunta
responen “molt” el 35,22% del professorat, i “força” el 35,43%. És, per tant, un fet determinant aquest nivell de reconeixement del factor temps en el moment de la preparació de les
aules per comparació de les assignatures presencials. És interessant, però, observar que
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aquesta dada disminueix de forma evident en les respostes dels professors de la universitat
on line del sistema. Tan sols el 16,84% estan molt d’acord que aquesta modalitat els suposa
més temps de preparació.

Seguidament trobem la figura de les variables de temps agregades, que manté la tendència
exposada.

Figura 5.32. Factor temps de la modalitat on line segons el professorat

Font: elaboració pròpia

Observem que es confirma el que hem comentat quan analitzem les diferències entre les
respostes de professors d’universitats presencials que exerceixen docència en formats on
line i els professors de la universitat on line del sistema. La relació se’ns mostra significativa
i ens demostra que hi ha diferències en la percepció del temps de preparació segons la tipologia d’universitat. Aquesta dada ens demostra que el factor institucional és determinant
a l’hora de valorar elements com el temps de dedicació i de preparació de les assignatures
en una modalitat formativa determinada.
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Taula 5.79. Relació entre factor temps en la modalitat on line amb professorat segon
el tipus d’universitat

Font: elaboració pròpia

De la mateixa manera que en l’anàlisi de la modalitat híbrida, trobem que hi ha una relació
significativa entre el màxim grau de satisfacció que aporta aquesta modalitat on line amb el
temps de preparació que comporta.

Taula 5.80. Relació entre temps de preparació de la modalitat on line per al
professorat i grau de satisfacció en aquesta modalitat

Font: elaboració pròpia

El temps de dedicació i el temps de gestió estan reconeguts de forma similar pel professorat
amb experiència en modalitat on line. El 57,69% reconeixen estar molt i força d’acord que
aquest modalitat els suposa més temps de gestió de l’assignatura, i el 63,45% reconeixen
estar molt i força d’acord que també els suposa més temps de dedicació. De la mateixa manera que en el temps de preparació, els valors són sensiblement baixos si observem separadament el professorat de la universitat on line. El 48,42% estan molt i força d’acord que
els suposa més temps de dedicació, i el 52,64% estan molt i força d’acord que els suposa
més temps de gestió. Aquestes dades ens porten a pensar que el nivell d’experiència del
professorat en la modalitat disminueix el temps de dedicació necessària. O també, proba-
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blement, la coherència metodològica de tot el sistema de formació podria influir en aquesta
diferència.

c) El grau d’autonomia en l’experiència docent on line

La flexibilitat en l’organització del temps personal per a la docència és la característica més
rellevant del conjunt de variables que determinen el grau d’autonomia d’aquesta modalitat.
El 44,96% del professorat reconeix estar d’acord que aquesta modalitat els suposa més
grau de flexibilitat en l’organització del temps. Si hi afegim les respostes dels que diuen estar-hi molt d’acord, la dada arriba al 78,36%. I en aquest cas, les diferències respecte als
professors de la universitat on line sí que són superiors. El 54,74% reconeixen estar molt
d’acord amb aquesta flexibilitat temporal, i el 31,58% hi estan força d’acord (total el
86,32%). Ens trobem amb quasi deu punts percentuals per sobre, fet que un cop més ens
pot mostrar que l’experiència adquirida o la coherència del sistema pot afavorir aquesta percepció de flexibilitat per part del professorat.

Figura 5.33. Grau d’autonomia de la modalitat on line segons el professorat

Font: elaboració pròpia

El grau d’autonomia de la modalitat on line és reconegut també pel professorat amb experiència amb valors molt elevats (el 68,56% hi estan molt i força d’acord), i més encara si es
tracta del professorat de la universitat on line (el 70,52% hi estan molt i força d’acord).

Tot i que la dada és una mica més baixa quan es pregunta sobre si aquesta modalitat suposa un grau més alt d’assoliment d’habilitats d’autoaprenentatge per als alumnes, no per
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això deixa de ser rellevant. El 50,63% estan molt i força d’acord en aquest assoliment d’habilitats d’autoaprenentatge, i en el cas del professorat de la universitat on line el percentatge
per als mateixos valors s’eleva al 55,78%, sensiblement per sobre de l’anterior.

Finalment, pel que fa a la darrera variable que conforma aquesta variable agregada, tampoc
no trobem una relació significativa entre l’experiència docent i l’assoliment de les habilitats
per a l’autoaprenentatge per part dels estudiants.

d) El grau de personalització en l’experiència docent on line

La personalització ve determinada per l’existència d’un nivell d’individualització de la pràctica docent, per la facilitat en el seguiment dels estudiants i per la possibilitat de tutorització
dels alumnes. Aquestes tres elements són els que inclouen la variable construïda de grau
de personalització per a aquesta modalitat de formació on line.

Figura 5.34. Grau de personalització de la modalitat on line segons el professorat

Font: elaboració pròpia

De les tres característiques esmentades, la més reconeguda per part del professorat és la
del grau d’individualització de la pràctica docent. Un 60,37% del professorat afirma estar
molt i força d’acord que aquesta modalitat suposa un grau més alt d’individualització de l’ensenyament. Per tant, consideren aquest element com a positiu. Per al professorat de la universitat on line el percentatge és igualment del 60%. Així doncs, no hi ha cap diferència en
aquest reconeixement d’individualització de l’ensenyament.
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Sí que es correspon positivament, però, la relació entre grau de satisfacció i individualització de l’ensenyament, com ja hem anat confirmant en les anteriors anàlisis.

Taula 5.81. Relació entre el grau de satisfacció en la modalitat on line del professorat
i el grau d’individualització de l’ensenyament

Font: elaboració pròpia

El professorat reconeix, i hi està força i molt d’acord en un 48,45%, que aquest sistema li
permet un nivell de tutorització més alt; un 58,91% també reconeix estar molt i força d’acord
que aquesta modalitat suposa un grau de seguiment més elevat, per part del professorat,
de les activitats que realitza l’alumne.

Tampoc no hi ha diferències rellevants en aquests dos components de la personalització de
l’ensenyament amb els valors manifestats pels professors de la universitat on line del sistema.

e) El nivell d’interactivitat en l’experiència docent on line

El nivell d’interactivitat es compon de les variables d’interactivitat amb el professor i entre
els estudiants, juntament amb la del reconeixement d’un possible grau de participació més
alt de l’alumnat gràcies a les característiques d’aquesta modalitat formativa.

En els resultats d’aquesta variable generada, observem que existeix una simetria entre les
respostes, per bé que hi ha un biaix cap a la interactivitat. Quan analitzem per separat els
components de la variable, confirmem que aquest biaix és degut a la interacció alumne-professor.
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Figura 5.35. Grau d’interactivitat de la modalitat on line segons el professorat

Font: elaboració pròpia

Com podem veure en les dades que configuren aquesta variable construïda i que trobem a
l’inici d’aquest capítol, el valor més destacat és el del grau d’interactivitat amb el professorat.
El 57,24% dels professors afirmen que aquesta modalitat formativa els suposa un grau d’interacció més alt amb l’alumnat. Pel que fa als professors de la universitat on line, el resultat
és manté molt similar.

No existeix significativitat en la relació entre l’estil docent del professorat respecte a l’ús de
la tecnologia i el grau d’interactivitat entre l’alumnat. Això ens confirma que l’estil docent
més o menys favorable a l’ús de la tecnologia en la docència no comporta necessàriament
una transformació metodològica en el procés educatiu. És possible que existeixin condicionants institucionals i sobretot tecnològics (plataforma tecnològica).

La interacció entre l’alumnat també és altament valorada pel professorat: el 36,08% afirma
estar-hi molt i força d’acord. Com és lògic, el professorat valora més el potencial d’aquesta
modalitat pel que fa a la interacció amb l’estudiant que no pas a la interacció entre ells.

Finalment el grau de participació de l’alumnat com a resultat de l’aplicació d’aquesta modalitat en activitats docents és molt i força valorat pel 42,77% del professorat. Valoren, per tant,
aquest fet com a rellevant i com una característica de la modalitat on line.
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f) Satisfacció i altres elements que cal destacar de la modalitat formativa híbrida

El professorat considera que la modalitat on line suposa un grau de satisfacció més alt per
a la seva activitat docent. Un 45,08% expressa estar-hi molt i força d’acord. Aquesta és una
dada rellevant, ja que mostra un reconeixement important per a aquesta modalitat formativa. No hi ha diferència en aquest reconeixement entre els professors de la universitat on
line respecte als professors de la universitat presencial.

Hi ha una tendència clara a reconèixer que la modalitat on line suposa més capacitat per a
la gestió de grups nombrosos d’alumnes. El 27,16% del professorat reconeix estar-hi molt
d’acord, i el 31,58% del professorat de la universitat on line reconeix estar-hi també molt
d’acord, per tant, sensiblement per sobre del conjunt del professorat. Malgrat això, la relació
entre estil docent i aquesta possibilitat de gestionar grups nombrosos d’estudiants no es
mostra significativa.

No és rellevant, però, l’opinió del professorat pel que fa a les variables sobre si aquesta modalitat suposa un grau més elevat de coneixements previs per als professors, així com si
implica un rendiment més alt de l’alumnat. El professorat es mostra escèptic en aquestes
afirmacions, atès que es decanta majoritàriament per la resposta de “normal”, per bé que
existeix una tendència positiva al “molt” i “força”. Això ens mostra que diferencien rendiment
i necessitat de coneixements previs, del potencial d’aquesta modalitat de mediació intensiva
de tecnologia.
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5.5. Comparació entre la modalitat de formació híbrida i la modalitat on line

En aquest apartat compararem els resultats entre les dues modalitats formatives exposades, híbrida i on line, segons les respostes del professorat i de l’alumnat. El motiu d’aquesta
comparació és mostrar les diferències o similituds que hi pugui haver entre les opinions i les
pràctiques en cadascuna de les modalitats.

De fet, constatem que les diferències no són excessives en un sentit o en un altre, fet que
ens porta a suposar que existeixen poques pràctiques docents diversificades entre ambdues modalitats.

5.5.1. Comparació de les opinions dels estudiants entre modalitat híbrida i
on line

Aquest aparat mostra les diferències més rellevants manifestades pels estudiants com a resultat
de l’experiència en processos d’aprenentatge en modalitat híbrida i en modalitat on line. Ja hem
esmentat a l’inici dels anteriors apartats que les respostes provenen dels estudiants presencials
amb experiència en aquestes modalitats, i que els estudiants de la universitat no presencial han
estat agregats als estudiants amb experiència en modalitat on line.

Destaquem, d’entrada, que no es mostren unes diferències altament rellevants. En tots els
casos dels diferents nivells i graus analitzats se segueixen les mateixes tendències, per bé
que, com a tònica general, s’aguditzen en el cas de la formació on line i es reafirmen els
principis de flexibilitat i autonomia d’aquesta modalitat formativa.

Les dades que usem corresponen majoritàriament als estudiants i professors de la universitat on line del sistema.
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Taula 5.82. Comparació entre els elements que configuren les modalitats formatives
híbrida i on line segons l’alumnat
Els cursos semipresencials/on line suposen un major...

Font: elaboració pròpia

Per a l’anàlisi comparativa seguirem les mateixes agrupacions que hem establert per a
l’anàlisi específica de cada modalitat.
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a) Nivell d’autonomia

Figura 5.36. Comparació del nivell d’autonomia de les modalitats híbrida i on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

Tot i que a escala global no trobem diferències rellevants entre aquestes dues variables generades, sí que se n’observen en les variables que la configuren. La diferència és rellevant
en el cas de la variable que determina el grau de flexibilitat en l’organització del temps. Un
25,99% dels estudiants amb experiència en cursos semipresencials o híbrids manifesten
estar molt d’acord que aquesta modalitat suposa un grau de flexibilitat més alt en l’organització del temps, mentre que en el cas dels estudiants en modalitat on line manifesten estarhi molt d’acord el 46,60%. La diferència és substantiva i posa de manifest el real potencial
de flexibilitat temporal de la modalitat on line.
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Figura 5.37. Comparació del grau de flexibilitat en l’organització del temps de les modalitats híbrida i on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

Es mantenen uns percentatges similars de diferència entre els estudiants amb experiència
en modalitat de formació híbrida i aquells amb experiència en formació on line, quan un
27,82% dels primers manifesten estar molt d’acord que la modalitat híbrida suposa un grau
d’autonomia més alt i un 48,65% dels segons afirmen estar molt d’acord que la modalitat on
line suposa un grau d’autonomia més alt. Un cop més, es confirma el més alt nivell d’autonomia de la modalitat on line o virtual.
Figura 5.38. Comparació del grau d’autonomia de les modalitats híbrida
i on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia
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Els percentatges no són tan diferents quan s’analitza si les diferents modalitats exposades
impliquen més assoliment d’habilitats d’autoaprenentatge. Els percentatges són similars en
els dos casos. El 37,01% dels estudiants de la modalitat híbrida afirmen estar-hi força
d’acord, mentre que opinen el mateix el 41,04% dels estudiants de la modalitat on line. Malgrat que la diferència no és rellevant, es marca una certa tendència superior en el cas de la
modalitat on line. Aquesta no-diferència rellevant és lògica en el cas d’aquesta variable,
atès que tant en una modalitat com en l’altra l’assoliment o la necessitat de disposar d’habilitats d’autoaprenentatge és similar. Hem de pensar que els espais de no-presencialitat de
la modalitat híbrida són pràcticament semblants als espais globals de la modalitat on line,
fet que fa que no hi hagi gaire diferència en aquesta variable.

Figura 5.39. Comparació del grau d’assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge
de les modalitats híbrida i on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

b) Nivell de personalització

A nivell general, no s’observen diferències destacades en les variables agregades corresponents al nivell de personalització en cadascuna de les dues modalitats que estem analitzant: híbrida i on line o virtual. Com en el cas del nivell d’autonomia, es marca una certa
tendència a un nivell de personalització més alt en la modalitat on line.
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Figura 5.40. Comparació del nivell de personalització de les modalitats híbrida i on
line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

De les tres variables que configuren aquesta agregació la que mostra diferències més rellevants és la corresponent al grau d’individualització de l’ensenyament. Mentre que el 14,85%
dels estudiants amb experiència en formació híbrida manifesten estar molt d’acord que
aquesta modalitat suposa un grau més alt d’individualització de l’ensenyament, el 24,31%
dels estudiants amb experiència en cursos on line diuen estar-hi també molt d’acord. Deu
punts percentuals per sobre que destaquen l’elevat reconeixement de la modalitat formativa
on line pel que fa a la capacitat de fer un ensenyament a mida, personalitzat.
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Figura 5.41. Comparació del grau d’individualització de l’ensenyament de les modalitats híbrida i on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

Trobem una certa diferència en el cas de la variable sobre capacitat d’elecció curricular. Tot
i que ja hem esmentat que aquesta és una variable condicionada pels programes d’estudi i
les normatives acadèmiques, i que per tant no és quelcom que l’estudiant pugui decidir si
no se li dóna la possibilitat real de fer-ho, és interessant observar que hi ha una certa tendència a reconèixer aquesta capacitat d’elecció en els cursos on line per sobre dels híbrids.
Aquesta diferència és deguda a les respostes dels estudiants de la universitat no presencial
del sistema, ja que aquesta té una normativa d’elecció curricular més oberta que en el cas
de les universitats presencials. Les dades mostren que, mentre que el 13,69% dels estudiants amb experiència en modalitat híbrida manifesten estar molt d’acord que aquesta implica un grau més alt d’elecció curricular, el 22,47% dels estudiants amb experiència en
modalitat on line diuen estar molt d’acord amb aquesta mateixa afirmació. És interessant
destacar que els estudiants de la universitat no presencial diuen estar molt d’acord amb
aquest grau d’elecció curricular en un 11,32% i força d’acord en un 28,88%. Aquestes dades
sensiblement superiors són probablement degudes a la flexibilitat normativa de la universitat no presencial del sistema, que procura adequar-se al perfil dels seus estudiants.
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Figura 5.42. Comparació del grau de capacitat d’elecció curricular de les modalitats
híbrida i on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

Si analitzem la variable referent al major grau de tutorització del professor en cadascuna de
les dues modalitats formatives, observem que en aquest cas les diferències tampoc no són
rellevants. Com sempre, la tendència és superior en el cas de la modalitat on line. El 22,59%
dels estudiants de la modalitat híbrida reconeixen força que aquesta modalitat implica un
grau de tutorització més alt per part del professor, mentre que en el cas dels estudiants amb
experiència en modalitat on line aquest percentatge és de 26,93%. Si tenim en compte els
estudiants de la universitat no presencial del sistema, aquest percentatge s’eleva a 29,47%.
La tendència, per tant, es manté.

Figura 5.43. Comparació del grau de tutorització del professor de les modalitats híbrida i on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

392

Internet i el procés d’ensenyament...

c) Grau d’interactivitat

Es manté la tendència d’un percentatge superior positiu en el cas de la comparació entre
les dues modalitats de formació aplicades a aquesta variable a favor de la modalitat on line.
El 21,32% dels estudiants amb experiència en modalitat on line reconeixen un grau d’interactivitat força més alt enfront del 19,55% dels estudiants amb experiència en la modalitat
híbrida.

Figura 5.44. Comparació del grau d’interactivitat de les modalitats híbrida i on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

Si analitzem separadament la interactivitat amb el professor i la interactivitat amb la resta
de companys de l’aula, observem que les diferències no són tampoc substantives. Tampoc
si analitzem separadament els resultats de la universitat no presencial del sistema. Recordem que la interactivitat amb el professor és valorada com a força d’acord, per un 26,35%
dels estudiants amb experiència en cursos híbrids i per un 27,75% dels estudiants amb experiència en cursos on line. No s’observen, per tant, diferències rellevants entre modalitats
formatives.
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Figura 5.45. Comparació del grau d’interactivitat amb el professorat de les modalitats
híbrida i on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

Pel que fa a la interacció entre els estudiants, s’hi observa exactament el mateix. El 20,86% dels
estudiants en modalitat híbrida es mostren força d’acord amb el fet que aquesta permet més interactivitat entre l’alumnat, mentre que el 22,51% dels estudiants en modalitat on line afirmen el
mateix. No hi ha diferència respecte als estudiants de la universitat no presencial del sistema.

Figura 5.46. Comparació del grau d’interactivitat entre l’alumnat de les modalitats híbrida i on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia
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d) Grau d’exigència

Un cop més no trobem diferències en la comparació entre el grau d’exigència que manifesten els estudiants amb experiència en la modalitat híbrida respecte als de la modalitat on
line. Recordem que entenem per grau d’exigència aquells elements que fan pressuposar un
nivell extra d’esforç per al seguiment del procés d’aprenentatge, més enllà de l’esforç propi
del procés. Ens referim, per tant, a elements com ara el major grau de dificultat en el seguiment del curs, un grau més alt d’exigència personal o un nivell més alt de coneixements previs, especialment els ofimàtics.

Figura 5.47. Comparació del grau d’exigència de les modalitats híbrida i on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

El 38,98% dels estudiants amb experiència en la modalitat híbrida es mostren força d’acord
en el fet que existeix un grau d’exigència genèrica més alt en aquesta tipologia de cursos,
mentre que el 36,45% dels estudiants amb experiència en modalitat on line opinen el mateix.

Si analitzem separadament les tres variables que conformen la variable agregada de grau
d’exigència, aquests diferències continuen essent escasses. És una mica superior el percentatge declarat pels estudiants de la universitat virtual del sistema, com ja hem esmentat
en l’apartat anterior, en el reconeixement del grau d’exigència d’aquesta modalitat (41,75%
enfront del 29,74%), però aquest percentatge superior no aporta diferències rellevants entre
les dues modalitats.
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Figura 5.48. Comparació del grau d’exigència del curs de les modalitats híbrida i on
line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

La variable sobre l’existència de més dificultat en el seguiment del curs tampoc no presenta
diferències rellevants, de la mateixa manera que la darrera variable que confirma aquest
valor agregat referent al grau de coneixements previs necessaris.

Figura 5.49. Comparació del grau de dificultat de seguiment del curs entre les modalitats híbrida i on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia
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Figura 5.50. Comparació del grau de coneixements previs entre les modalitats híbrida
i on line segons l’alumnat

Font: elaboració pròpia

Ens trobem, doncs, amb el reconeixement que no hi ha diferències rellevants entre una modalitat formativa i una altra a l’hora del grau d’exigència en el seu seguiment. Probablement
això sigui degut al fet que les dues modalitats aporten de la mateixa manera, ja que segueixen metodologies similars en l’apartat on line, un grau d’exigència com a resultat de la familiarització amb el sistema, però no pas com a resultat de la tipologia o la complexitat dels
continguts que s’hi treballen.

5.5.2. Similituds i diferències entre pràctiques docents híbrides i on line
segons l’experiència del professorat

Tal com hem exposat en l’apartat anterior, hi ha marcades similituds i diferències entre les
dues modalitats formatives analitzades, l’híbrida i l’on line, a partir de l’experiència del professorat de les universitats catalanes. Tot seguit realitzem una comparació entre les opinions i les accions manifestades pel professorat amb experiència en les dues modalitats
formatives.

Destaquem que les diferències i les similituds segueixen les mateixes tendències que observem en l’apartat anterior de l’alumnat. Per tant, no hi ha diferències remarcables a causa
probablement del fet que els models educatius de les dues modalitats no difereixen excessivament. Això pot ser degut tant a un model pedagògic conservador, com ja hem posat de
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manifest en apartats anteriors, com als condicionants de les plataformes tecnològiques que
s’estan usant a les universitats.

Taula 5.83. Comparació entre els elements que configuren les modalitats formatives
híbrida i on line segons el professorat

Font: elaboració pròpia
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a) Usos d’Internet en les pràctiques docents de les modalitats híbrida i on line

Existeix una divergència a destacar entre les dues modalitats pel que fa a l’entorn tecnològic
en què es duu a terme la docència. Mentre que en la modalitat formativa híbrida existeixen
diferents possibilitats tecnològiques per a dur-la a terme (campus virtual, pàgina web, fòrums, etc.), en el cas de la modalitat formativa on line el campus virtual o entorn virtual
d’aprenentatge (EVA) és el context tecnològic prioritari.

Taula 5.84. Comparació entre modalitats respecte a les plataformes tecnològiques
que el professorat usa per a la docència

Font: elaboració pròpia

b) El factor temps en les modalitats docents híbrida i on line

El reconeixement de la importància del factor temps en les dues modalitats és rellevant. El
que podria sorprendre és que, per al professorat amb experiència en la modalitat híbrida,
aquesta pressuposa més temps de dedicació i de preparació de l’activitat docent que per al
professorat de la modalitat formativa on line. Malgrat que és lògic pensar que el format híbrid comporta l’ús de més eines tecnològiques i la necessitat de compaginar dos contextos
diferenciats, també és cert que per a la modalitat híbrida el fet de no disposar de presencialitat podria semblar un element afavoridor per a una major dedicació temporal. El fet és
que aquesta diferència es podria compensar, probablement, per l’experiència en la docència en un sistema o en l’altre.
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Figura 5.51. Comparació del factor temps entre les modalitats híbrida i on line segons
el professorat

Font: elaboració pròpia

c) L’autonomia segons l’experiència del professorat en les modalitats híbrida i on line

Figura 5.52. Comparació del grau d’autonomia entre les modalitats híbrida i on line
segons el professorat

Font: elaboració pròpia
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La flexibilitat en l’organització del temps que permeten les metodologies educatives mitjançades per Internet és una de les variables més reconegudes en les dues modalitats de formació. El 68,59% del professorat amb experiència en la modalitat híbrida expressa estar-hi
molt i força d’acord, i en el cas del professorat amb experiència en educació on line aquest
percentatge és del 76,36%. La dada és superior en l’educació on line, però aquest valor no
ens pot fer deixar de veure l’alt percentatge obtingut en el cas de la modalitat híbrida.

Figura 5.53. Comparació del grau de flexibilitat en l’organització del temps entre les
modalitats híbrida i on line segons el professorat

Font: elaboració pròpia

Sens dubte, la flexibilitat en l’organització del temps és un dels valors clau de les modalitats
educatives mitjançades per la tecnologia, especialment Internet. El professorat amb un domini de les tecnologies i amb un estil docent favorable al seu ús es beneficia d’aquesta flexibilitat i procura l’optimització del seu temps dedicat a la docència.

Les altres variables que configuren aquest grau d’autonomia es complementen amb l’anterior. Hi destaquem la diferència entre modalitats pel que fa al reconeixement del professorat
sobre si aquestes modalitats impliquen un grau més alt en l’assoliment d’habilitats d’autoaprenentatge per als estudiants. El percentatge és sensiblement superior en el cas del professorat amb experiència on line, i encara més –arriba al 55,78%– en el cas del professorat
de la universitat on line del sistema. Es mostra, per tant, un reconeixement del valor educatiu de l’autoaprenentatge per als estudiants en aquestes modalitats de formació.
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d) La personalització segons l’experiència del professorat en les modalitats híbrida
i on line

Figura 5.54. Comparació del nivell de personalització entre les modalitats híbrida i on
line segons el professorat

Font: elaboració pròpia

Mentre que el 56,12% del professorat amb experiència en la modalitat híbrida afirma estar
molt i força d’acord que aquesta modalitat implica un grau d’individualització més alt de la
pràctica docent, és a dir, una atenció més personal a l’estudiant, aquest valor augmenta fins
al 60,37% en el cas del professorat amb experiència on line. Aquesta és una dada important, ja que ens mostra un valor pedagògic destacat d’aquestes modalitats: el potencial
d’atenció personalitzada de l’estudiant que permeten. I el fet que el reconeixement per part
del professorat d’aquest valor sigui elevat és una dada que cal destacar.

El valor de la individualització de l’ensenyament es complementa amb el reconeixement
que aquestes modalitats permeten un seguiment o tutorització més gran dels estudiants. El
professorat d’entorns híbrids i el d’entorns on line ho reconeixen de forma similar: un
55,81% els primers i un 58,91% els segons.
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e) La interactivitat segons l’experiència del professorat en les modalitats híbrida i
on line

Figura 5.55. Comparació del grau d’interactivitat entre les modalitats híbrida i on line
segons el professorat

Font: elaboració pròpia

Els valors resultants entre les variables que configuren aquesta agrupació resulten similars
entre ambdues modalitats. És interessant observar que no hi ha gaire diferència entre la valoració dels professors amb experiència en la modalitat híbrida i els de la modalitat on line
quan fan referència a la interacció amb els estudiants, probablement degut al fet que ambdós valoren que aquesta és una de les possibilitats més rellevants de l’ús del correu electrònic per a la docència.

Ara bé, la diferència de valors resultants és elevada quan es pregunta sobre la interacció
entre els estudiants, ja que aquests baixen al 30% en ambdós casos. En el cas dels estudiants en modalitat híbrida, aquesta dada és comprensible, ja que existeix la possibilitat
d’interacció en l’àmbit dels espais temporals de les aules físiques, però no és aquest el cas
per als estudiants en la modalitat on line. Aquesta valoració ens fa pressuposar que el professor continua pensant en el seu model docent cèntric, en què la comunicació important
és la que es produeix entre professor i estudiant, i el canal comunicatiu que obre Internet
ho afavoreix.
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f) La satisfacció i altres elements que cal destacar segons l’experiència del
professorat en les modalitats formatives híbrida i on line

La satisfacció del professorat en l’ús d’Internet en la pràctica docent, concretada en les dues
modalitats que estem analitzant, és força elevada. Quasi la meitat del professorat de les
dues modalitats expressen estar-hi molt i força d’acord. Aquest és, sens dubte, un element
determinant per a l’extensió d’aquestes modalitats en les metodologies formatives de la universitat.

Figura 5.56. Comparació del grau de satisfacció entre les modalitats híbrida i on line
segons el professorat

Font: elaboració pròpia

No hi ha diferències rellevants entre les altres variables, com la de més capacitat per a la
gestió de grups nombrosos o la necessitat de coneixements previs.
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5.6. Estils i perfils de l’ús educatiu d’Internet

A partir de les dades obtingudes, hem procedit a l’agrupació de variables per a determinar
diferents tipologies d’ús que permetin definir estils entre els grups enquestats. Un dels elements que ens interessa remarcar és l’existència de determinats estils, més o menys proclius quant a l’ús d’Internet, entre l’alumnat i el professorat del sistema universitari català.

Seguidament exposem, en primer lloc, la construcció de les variables agregades referents
als estils d’aprenentatge de l’alumnat i als estils de docència del professorat, i en segon lloc,
la determinació d’uns perfils d’actuació de l’alumnat i del professorat a través de l’agrupació
d’individus segons unes determinades característiques d’ús d’Internet.

5.6.1. Estil d’aprenentatge de l’alumnat i l’ús d’Internet

L’enquesta recull una sèrie de qüestions referents a les opinions dels estudiants sobre la forma d’aprendre mitjançant l’ús d’Internet. No es tracta d’analitzar el que realment estan fent,
sinó quina és la seva valoració sobre aquesta tecnologia de comunicació i informació. Com ja
hem destacat anteriorment, la tendència més important és una alta valoració de la Xarxa, del
seu potencial comunicatiu i de cerca d’informació, i també del seu marc educatiu. Existeix, per
tant, una valoració altament positiva d’Internet entre l’alumnat, fet que condiciona, sens dubte,
la valoració que aquest col·lectiu fa d’Internet quan es relaciona amb l’educació.

Abans de construir la variable sobre l’estil d’aprenentatge hem optat per agrupar altres variables que ens mostren aquesta predeterminació positiva vers l’ús de la Xarxa en educació. La
taula següent ens mostra, de forma agregada, quina és l’opinió que els estudiants tenen de
la incidència de la Xarxa en el procés d’aprenentatge. Aquest gràfic és el resultat de l’agrupació de les variables que s’han preguntat als estudiants referents a les qüestions sobre:

– si Internet afavoreix el seu procés d’aprenentatge,
– si Internet els permet aprendre més ràpid i amb menys esforç i
– si la docència que utilitza les TIC és preferible a la docència que no les usa.

Observant els resultats confirmem la tendència de predisposició favorable a l’ús d’Internet
per part de l’alumnat en el procés d’aprenentatge. El 45,05% de l’alumnat afirma estar molt
i força d’acord amb l’ús d’Internet en el procés d’aprenentatge, en tant que aquest l’afavoreix i l’estimula. Afirmen, per tant, una actitud positiva i favorable a l’ús d’aquesta tecnologia,
si bé és cert que les respostes neutrals (normal) són gairebé idèntiques a la suma de les
favorables.
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Figura 5.57. Opinió dels estudiants sobre l’ús d’Internet en el seu estil aprenentatge

Font: elaboració pròpia

La tendència, però, se’ns mostra clara. I aquesta és una dada que cal aprofitar des de les
institucions educatives d’educació superior. Pensem que ja no podem afirmar, com es feia
anys enrere, que el factor “innovació tecnològica” era un element altament motivador, en el
sentit plenament pedagògic del terme, en el procés d’aprenentatge. Segons el nostre parer,
la tecnologia continua essent motivadora, però ja no com el factor innovador o nou, sinó que
ara, almenys entre l’alumnat, com a element facilitador del procés d’aprenentatge.
Els estudiants tenen ja experiència prèvia en l’ús de la Xarxa fora de l’àmbit educatiu, com
hem demostrat en els primers capítols del nostre estudi. El potencial comunicatiu i de cerca
d’informació es vehicula ara com un factor afavoridor del procés d’aprenentatge, i aquesta
és la tendència que ens mostra el gràfic que acabem d’exposar.
Però a banda de les percepcions o de les opinions i preferències sobre l’ús de la Xarxa, el
nostre estudi també analitza els usos reals que l’alumnat en fa. Tot seguit exposem un altre
gràfic que ens mostra, de forma agrupada, els usos reals d’Internet a l’aula universitària.
Els usos bàsics d’Internet a l’aula, com ja s’ha exposat anteriorment en la nostra anàlisi, es
redueixen als mateixos usos d’Internet en el marc extraeducatiu: la comunicació i la cerca
d’informació. La variable construïda d’ús d’Internet a l’aula agrupa les variables referents a
les preguntes relacionades amb els usos habituals de la Xarxa a l’hora d’estudiar una assignatura. Els detallem a continuació:
•

En l’estudi d’una assignatura uses Internet per a:
– cercar informació
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– consultar el pla docent, la bibliografia, etc.
– consultar els materials del curs
– per a seguir el curs
•

Has participat en discussions on line sobre el teu àmbit d’estudi.

•

T’has subscrit a llistes de distribució sobre el teu àmbit d’estudi.

•

Has utilitzat Internet com a eina de treball cooperatiu.

Les variables detallades s’agrupen de diferent forma i amb les ponderacions adequades per
a construir la variable que es presenta en la taula següent.

Observem que l’alumnat manifesta obertament els seus usos comunicatius i de cerca d’informació en l’estudi d’una assignatura (el 91,32% afirmen fer-ho molt i força). De les variables esmentades anteriorment les que més pes tenen en la construcció d’aquesta variable
són les comunicatives i de cerca d’informació, ja que les de participació en llistes de distribució i treballs cooperatius no aporten resultats tan altament destacables. Malgrat això la
tendència és clara quant a l’ús per part dels estudiants de la Xarxa com a eina de comunicació i de cerca d’informació.

Figura 5.58. Ús d’Internet per a l’estudi i seguiment d’una assignatura

Font: elaboració pròpia

Per a la construcció de l’estil d’aprenentatge de l’alumnat, és important tenir en compte quina és la seva opinió sobre si cal o no promoure l’ús de la Xarxa en el procés d’ensenyament
i aprenentatge universitari. Per a comprovar aquesta dada hem construït la variable que se-
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guidament exposem. Les dades que hem tingut en compte en la construcció d’aquesta variable són les que detallem a continuació.

•

La universitat hauria de potenciar l’oferta de cursos a través d’Internet.

•

La universitat hauria d’oferir cursos de formació en l’ús de les TIC utilitzades en els cursos universitaris.

Les dues qüestions ens aporten informació sobre la predisposició de l’alumnat per a l’ús de
la Xarxa, així com el reconeixement de si posseeix o no habilitats per a l’ús formatiu d’Internet. Els resultats es mostren en la taula següent.

Figura 5.59. Opinió de l’alumnat sobre la promoció de l’ús de la Xarxa en el procés
d’aprenentatge

Font: elaboració pròpia

Observem que la tendència és molt favorable a la potenciació de l’ús de la Xarxa en el sistema universitari, i que el reconeixement de la necessitat de capacitació per a l’ús educatiu
d’Internet és elevada.

Aquesta dada és important per a les institucions educatives superiors del sistema, atès que
aporta la visió positiva de l’alumnat respecte a l’ús d’aquestes tecnologies en els processos
educatius. De fet és el que hem anat constatant al llarg de l’estudi i que esmentàvem a l’inici
d’aquest capítol: la Xarxa té un valor motivador important entre l’alumnat com a resultat de
la seva experiència prèvia no educativa que cal aprofitar des de les institucions d’educació
superior.
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Finalment, i a partir de les variables anteriorment esmentades, entre altres, iniciem el procés de construcció de la variable que ens mostra l’estil d’aprenentatge més o menys favorable a l’ús de la Xarxa per part de l’alumnat del sistema.

Per a la construcció d’aquesta variable hem tingut en compte, de forma ponderada, les següents qüestions de l’enquesta que es va passar a l’alumnat del sistema:

•

A l’hora d’estudiar una assignatura, prefereixo disposar dels materials del curs impresos.

•

Grau de cerca d’informació a Internet per a l’elaboració dels treballs de les assignatures.

•

Internet em permet elaborar els treballs més ràpidament i amb menys esforç.

•

Internet em permet prescindir de la biblioteca a l’hora de fer els treballs de l’assignatura.

•

Grau de confiança que atorgues a la informació que trobes a Internet i a les fonts d’on
les extreus.

•

Grau de rigor que atorgues a la informació que trobes a Internet i a les fonts d’on la treus.

•

A l’hora de cercar informació per als treballs de les assignatures, crees la teva pròpia
llista d’adreces d’interès?

Aquestes qüestions, que són valorades en una escala de l’1 al 5, pressuposen un estil favorable o no a l’ús de la Xarxa en el seguiment de les matèries i en l’elaboració de les activitats i treballs de l’aula. Aquesta variable generada ens mostra, per tant, si l’estil
d’aprenentatge dels estudiants del sistema és més o menys favorable a l’ús d’Internet, és a
dir, fins a quin punt Internet afavoreix o potencia l’estil d’aprenentatge dels estudiants.
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Figura 5.60. Estil aprenentatge amb ús de la Xarxa dels estudiants

Font: elaboració pròpia

D’entrada observem com a resultat en la taula anterior que existeix un estil d’aprenentatge
instal·lat en l’alumnat del sistema, que mostra una tendència poc favorable a l’ús de la Xarxa
en el procés d’aprenentatge. Aquesta dada podria resultar contradictòria amb les dades exposades anteriorment, però no és així. Considerem que hem de diferenciar, d’una banda,
el que són les percepcions o les opinions favorables que existeixen respecte a Internet i, de
l’altra, els usos reals que es fan d’Internet en el procés d’aprenentatge.

Si tenim en compte la predisposició a l’ús d’Internet en el procés educatiu, aquest se’ns
mostra sempre de forma molt positiva o favorable. Ja hem esmentat que això és degut a
l’elevat nivell d’ús de la Xarxa per part del col·lectiu dels estudiants en àmbits extraeducatius
i, per tant, a l’elevada valoració que aquests fan d’aquesta eina com a element de cerca d’informació i de comunicació multidireccional.

En canvi, observem també que quan es tracta d’analitzar l’ús real que es fa de la Xarxa en
el procés educatiu apareix un alumnat més prudent, més considerat amb els elements tradicionals de cerca d’informació i comunicació o, si més no, més obert a la multicanalitat.
D’aquí el resultat del gràfic anterior referent a l’estil més o menys favorable de l’ús de la Xarxa en els processos d’aprenentatge.

Si bé els estudiants valoren de forma positiva l’ús de la Xarxa fora de l’àmbit educatiu i transmeten aquesta actitud positiva a l’àmbit educatiu, quan es tracta de posar en pràctica actituds com la de prescindir de la biblioteca, disposar de materials on line i hipertextuals, crear
les pròpies llistes d’adreces d’interès, atorgar rigor i seriositat a les fonts consultades, i al-
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tres actituds o accions que pressuposarien un elevat nivell d’ús i valoració d’aquest ús, observem que els percentatges favorables baixen sensiblement i s’obren tendències menys
favorables a l’ús de la Xarxa. Malgrat això, el fet que aparegui un element neutral superior
al 50% ens fa observar que hi ha un nombre elevat d’estudiants que no es defineixen d’una
manera clara a causa del fet que el seu posicionament davant l’ús de la Xarxa es considera
com a quelcom habitual, que forma part de la seva pràctica quotidiana de funcionament.

5.6.2. Estil docent del professorat i l’ús d’Internet

En el cas del professorat enquestat hem generat diferents variables que ens mostren els
estils de docència més o menys favorables a l’ús d’Internet.

Figura 5.61. Opinió del professorat sobre l’estil aprenentatge amb ús d’Internet dels
alumnes

Font: elaboració pròpia

En primer lloc, analitzem les respostes que dóna el professorat universitari a les preguntes
referents a l’estil d’aprenentatge dels alumnes i la seva relació amb Internet. Aquesta variable construïda parteix de les respostes a les qüestions següents:

•

Internet afavoreix el procés d’aprenentatge dels alumnes.

•

Internet permet als alumnes aprendre més fàcilment i amb menys esforç

•

Internet i l’elaboració dels treballs per part de l’alumnat:
– Cerquen informació a través d’Internet.
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– Internet els permet elaborar els treballs més ràpidament i amb menys esforç.
– Internet els permet prescindir de la biblioteca.
– Internet els permet realitzar treballs amb més rigor acadèmic.

Observant les dades resultants podem concloure que el professorat considera de forma
neutra el fet de si Internet afavoreix o no l’estil d’aprenentatge dels estudiants. Si bé observem que existeix un valor percentual més elevat en els que opinen que l’afavoreix força, no
podem concloure que això sigui determinant.

Ens interessa analitzar també quin és l’ús declarat d’Internet per part del professorat en el
procés de preparació de la docència. Hem creat la variable que ens mostra aquesta realitat
a partir de l’agrupació de les preguntes següents:

•

Participes en llistes de distribució de la teva disciplina?

•

Utilitzes informació extreta d’Internet en la preparació de les teves classes?

•

Comparteixes recursos pedagògics amb altres professors a Internet?

•

Utilitzes bancs de recursos pedagògics en la preparació de les teves classes?

La idea és observar l’ús real que es fa de la Xarxa en l’àmbit docent. I com s’observa en el
gràfic següent, la tendència és clara: el professorat tendeix a utilitzar Internet en la preparació de les classes. Ara bé, analitzant les variables una per una podem afirmar que aquest
ús se centra bàsicament en la cerca d’informació per a la preparació dels materials d’estudi
de l’assignatura. No hi ha una tendència clara a usar materials educatius que es troben a
la Xarxa o a compartir els materials elaborats amb altres col·legues a través de la Xarxa.

Figura 5.62. Ús d’Internet en la preparació de la docència

Font: elaboració pròpia
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També destaca l’elevat percentatge (32,15%) de professorat que segons aquesta variable
construïda apareix com a professionals que usen poc o gens Internet en la preparació de
les classes. Expressem aquesta dada amb una certa preocupació, atès que, a diferència
del que s’esdevé en el cas dels estudiants, la decisió d’ús de la Xarxa en l’activitat del professional docent és el resultat d’una elecció personal. Les universitats han posat i estan posant tots els mitjans necessaris per tal que el professorat pugui connectar-se a la Xarxa des
del seu lloc de treball i des de casa. Sabem, a més, que com a col·lectiu, el professorat usa
més Internet (més temps) que els estudiants. En canvi, aquest nivell d’ús sembla no traduirse a nivell professional en la preparació de la docència.

També es confirmen amb aquestes dades algunes de les conclusions del primer apartat de
la nostra recerca referent als usos d’Internet. Concretament, quan exposem que es fa necessari elevar els nivells de formació en l’ús de la Xarxa amb finalitats de millora del desenvolupament professional docent. És possible que, si existeix aquesta formació –demanada
sovint per part del professorat, com es recull en altres apartats de la recerca–, aquestes dades puguin millorar en favor de l’ús de les TIC en el desenvolupament professional de la
docència.

Una altra de les dades que ens interessa destacar i observar és el que anomenem estil docent del professorat relatiu a l’ús d’Internet en la docència universitària. Per a generar
aquesta variable hem tingut en compte les següents qüestions realitzades als professors:

•

Uso les TIC com a part lectiva o complementària en les meves classes.

•

Uso les TIC per als processos d’avaluació i de tutorització.

•

Indica quines de les següents eines d’Internet fas servir en la teva pràctica docent:
– Fòrum
– Xat
– Correu electrònic
– Wikis
– Weblog
– Pàgines web

D’aquestes, la primera qüestió ha estat ponderada amb el doble de puntuació en el procés
de generació de la variable, atès que pressuposa ja una clara experiència en l’ús d’Internet
en la docència universitària. La tercera, que exposa diferents eines pròpies d’Internet, com
el correu electrònic i el fòrum, ha estat tractada segons que hagin triat una o més d’una de
les eines que s’han detallat.
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Figura 5.63. Estil docent del professorat relatiu a l’ús d’Internet en la docència

Font: elaboració pròpia

Els resultats en aquesta variable ens confirmen el que estem exposant, és a dir, que si bé
el professorat té coneixements sobre l’ús d’Internet, la seva aplicació a la docència no és
rellevant. Destaca el fet que l’estil docent del 46,07% del professorat és poc o gens favorable a l’ús d’Internet. Això ens mostra, un cop més, que es tracta l’ús de l’eina com una opció
personal i que la institució educativa universitària sovint no disposa d’una estratègia metodològica clara de l’ús de la Xarxa amb finalitats educatives.

5.6.3. Perfils d’ús d’Internet de l’alumnat i del professorat

A partir de les dades recollides, i de les variables inicials i de les generades, hem construït
diferents agrupacions d’individus (clústers), amb la finalitat de determinar les principals característiques dels estudiants i professors usuaris d’Internet en educació superior. Seguidament les detallem.

a) Perfil d’ús educatiu d’Internet per part de l’alumnat

En una primera anàlisi per a la creació d’agrupacions d’individus segons l’ús educatiu de la
Xarxa, apareixen nou grups diferenciats. D’aquests en destaquem quatre, atès que són els
que defineixen més bé agrupacions d’individus i mostren uns percentatges suficients de la
mostra per marcar diferències d’estil.

http://www.uoc.edu/in3/pic

Universitat i societat xarxa

•

414

Internet i el procés d’ensenyament...

Estudiant expert en l’ús de la Xarxa, però amb poc interès en l’ús educatiu d’Internet.

Representa un 13,31% de la mostra de l’alumnat i correspon a un estudiant home,
entre 25 i 30 anys d’edat, força expert en l’ús d’Internet, amb una elevada expansivitat d’usos d’Internet (entre 16 i 23 dels 23 proposats) que estudia en una branca de
ciències.

Aquest és un perfil habitual en els estudis d’usuaris. Home jove, amb suficient expertesa en ús de la Xarxa però amb una clara finalitat d’ús d’oci o per a altres activitats,
entre les quals no s’inclou la formació.

•

Estudiant expert en l’ús de la Xarxa i motivat en l’ús educatiu d’Internet.

L’estudiant resultant en aquest perfil, que representa un 17,01% de la mostra, és un
home, que té entre 21 i 24 anys d’edat, manifesta ser un usuari força expert de la
Xarxa alhora expansiu (entre 16 i 23 usos dels 23 proposats) i que es manifesta bastant favorable a l’aprenentatge amb ús intensiu de la Xarxa.

•

Estudiant usuari discret d’Internet i poc motivat en l’ús educatiu d’Internet.

Representa un 20,09% de la mostra i es tracta d’una dona, menor de 21 anys, amb
una expertesa normal o discreta en l’ús de la Xarxa que es concreta amb una poca
expansivitat quant a usos (entre 18 i 15 dels 23 proposats) i que estudia alguna carrera de la branca de lletres.

Ja hem exposat en el capítol que analitza els usos no educatius de la Xarxa la diferència de gènere detectada pel que fa als usos d’Internet. Les dones estudiants tendeixen a ser menys actives i menys expansives en l’ús de la Xarxa i s’incorporen un
xic més tard quant a edat. Aquest és, per tant, un estil possible i comú en la comunitat
educativa universitària.

•

Estudiant poc expert en l’ús de la Xarxa i gens motivat en l’ús educatiu d’Internet

A diferència del primer grup, aquest perfil mostra una clara passivitat en l’ús educatiu
de la Xarxa. Es tracta del perfil més jove dels exposats, menor de 21 anys d’edat, i representa el 8,50% de la mostra. És una dona, fet que confirma el que comentàvem amb
anterioritat, i poc expansiva en l’ús de la Xarxa (manifesta usar entre 1 i 7 de les 23 op-
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cions proposades a l’enquesta). Aquest perfil confirma el fet de l’accés de les dones
estudiants a l’ús de la Xarxa i a la valoració de l’ús educatiu més tardà que els homes.

Els perfils mostrats confirmen la tendència que els estudiants més experts en l’ús de la Xarxa i
més joves, especialment homes, són els que fan un ús més elevat de les tecnologies en l’àmbit
educatiu. La seva implicació amb la tecnologia és elevada i fa que la situïn amb facilitat en qualsevol àmbit de la seva activitat. No s’esdevé el mateix amb les dones joves, que confirmen la
tendència d’incorporació més tardana a l’ús de la tecnologia tant a nivell no educatiu com per a
l’aprenentatge. S’observa també una tendència a reduir l’ús de la Xarxa en els processos
d’aprenentatge a mesura que augmenta la franja d’edat. Aquesta es veu influenciada pel fet que
aquests són els estudiants de cursos superiors, en què habitualment la docència és impartida
per professors més adults, que són els que incorporen menys la tecnologia.

b) Perfil d’ús del professorat

Pel que fa a l’anàlisi de les dades per a construir diferents perfils del professorat relatius a l’ús
de la Xarxa en la docència, constatem que aquests són probablement menys definits que els de
l’alumnat. Es confirma també el fet que entre els professors més joves i més experts és on trobem un ús més important de les TIC en la docència, però alhora també trobem un col·lectiu destacat de professorat titular o associat, de més de 30 anys i amb més de 10 anys d’experiència
docent, que també ha incorporat amb força la tecnologia en la seva pràctica professional.

•

Docent expert en l’ús de la Xarxa i molt motivat en l’ús d’Internet en la docència: professor associat de ciències de recent accés a la docència.

Aquest és un perfil que correspon al 6,38% de la mostra; es tracta d’un professor home, d’entre 30 a 39 anys d’edat, molt expert en l’ús de la informàtica i d’Internet, que
usa la Xarxa entre bastant i molt per a la preparació de les classes, que és professor
ajudant i imparteix docència en alguna branca de ciències. Observem que es tracta
d’un perfil de professor que té entre 10 i 15 anys d’experiència professional i que ja
es troba immers en la dinàmica universitària. Coneix els mecanismes de la institució
en què treballa i pot impulsar projectes d’introducció de la tecnologia i ho fa perquè
s’ha format en el període en què aquesta eclosionava en el món educatiu i social.

•

Docent expert en l’ús de la Xarxa i poc o gens motivat en l’ús d’Internet en la docència:
professor/a titular de carreres de lletres de més de 40 anys.
Trobem en aquest perfil, que correspon al 22,24% de la mostra, un grup de professorat més adult, entre 40 i 49 anys d’edat, amb més anys d’experiència professional
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i que ha accedit més tard a les noves tecnologies tant en la seva vida personal com
professional. Si bé com a persona ha estat capaç d’aprendre l’ús d’aquestes tecnologies per a la seva activitat professional (recerca, comunicació, etc.) i té una expansivitat adequada d’usos (entre 16 i 23 dels 23 proposats), no ha introduït aquestes
tecnologies en la seva activitat de professional docent. És un professor titular que treballa especialment en l’àmbit de les carreres de lletres.
•

Docent poc expert en l’ús d’Internet i poc motivat en l’ús de la Xarxa en la docència: professora titular de l’àmbit de ciències i de mitjana experiència professional.
Es tracta d’un perfil similar a l’anterior però amb menys expertesa o expansivitat d’ús
d’Internet en l’àmbit no acadèmic. Trobem que la franja d’edat d’aquest perfil està entre els 30 i 39 anys i que es majoritàriament del sexe femení. Aquestes dades ens
mostren que les dones accedeixen amb certa diferència temporal a l’ús de la Xarxa
tant per a activitats no acadèmiques com acadèmiques. La seva expansivitat en usos
de la Xarxa és baixa (entre 8 i 15 usos dels 23 proposats) i és professora associada
o titular. Aquest perfil representa el 33,64% de la mostra.

•

Docent expert en l’ús d’Internet però molt poc usuari de la Xarxa en el procés docent:
professor catedràtic de més de 50 anys.
L’edat (més de 50 anys), l’experiència professional de més de vint anys i el màxim
nivell professional en la carrera acadèmica fan que aquest perfil no sigui suficientment expert en l’ús de Xarxa, a nivell personal i no acadèmic, però sí que evidencia
el poc ús de la Xarxa en les activitats acadèmiques. Sabem que aquest tipus de docents tenen a més poca activitat a l’aula, ja que deleguen habitualment la seva docència en joves becaris amb càrrega docent que sí que empren les tecnologies a
l’aula. La seva expertesa prové de la necessitat d’usos de cerca i comunicatius personals, i en l’àmbit de la recerca, però no en el de la docència.

Observem, per tant, que en l’àmbit del professorat es compleixen els perfils que hem anat
destacant al llarg d’aquest capítol. L’edat no és determinant a l’hora de definir l’expertesa
en l’ús no educatiu de la Xarxa, en canvi sí que ho és en l’aplicació a l’activitat professional,
és a dir, a la docència, d’aquesta tecnologia. A mesura que es puja de nivell en la carrera
docent es redueix l’activitat docent, fet que explica el baix ús de la tecnologia per part de
catedràtics i titulars amb anys d’experiència docent. L’ús de la Xarxa per a la recerca és la
preocupació d’aquest col·lectiu. Les dones confirmen la tendència d’incorporació més tardana a l’ús de les tecnologies a nivell personal o no acadèmic, i també en la seva activitat
professional docent.
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5.7. Conclusió

Les conclusions globals a què arribem en aquest capítol de la nostra recerca són ambivalents pel que fa als resultats. D’una banda es confirma que el col·lectiu de la comunitat universitària (alumnat i professorat) no solament té habilitats i experteses destacades, i mostra
una gran expansivitat d’usos de la Xarxa, sinó que també expressa una gran predisposició
favorable a l’ús d’Internet en el procés educatiu. El 73,94% de l’alumnat es considera preparat per a aprendre a través d’Internet i el 41,65% del professorat es considera preparat
per a exercir la docència a través d’Internet. Però, d’altra banda, observem que la realitat
ens mostra que a la pràctica el procés d’aprenentatge i el procés d’ensenyament no recullen
el potencial d’uns usuaris experts i amb una alta motivació en l’ús educatiu de la Xarxa. El
53,80% de l’alumnat no ha seguit cap assignatura que incorpori Internet i el 45,98% del professorat no ha impartit cap classe que incorpori l’ús de la Xarxa.

Ens hem de preguntar quines poden ser les causes d’aquesta realitat ambivalent. D’una
banda trobem la resposta en la manca d’una estratègia clara d’incorporació i ús de les tecnologies per part de les institucions d’educació superior del sistema. Si bé la tendència actual es presenta positiva, això és degut , en gran part, a la necessitat de l’aplicació de les
directrius del procés d’incorporació a l’espai europeu d’educació superior (EEES). Aquestes
directrius preveuen la incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació
com a part complementària de la docència presencial. Podem confirmar, com a resultat
d’estudis previs realitzats en el nostre sistema o en altres d’arreu del món, que aquesta introducció de les tecnologies s’està realitzant de forma tardana i com a conseqüència més
de les demandes socials i del col·lectiu de l’alumnat que no pas com a estratègia pròpia de
millora de la institució.

El seguiment o no d’una assignatura amb ús d’Internet o l’ús més o menys educatiu
d’aquesta tecnologia no és tan sols el resultat d’una decisió personal de l’estudiant o del
professor, és la conseqüència d’una acció institucional, que hauria de ser estratègica.
Aquesta acció institucional es concreta en l’elecció de sistemes administratius que permeten, a través de la tecnologia, la gestió de les operacions acadèmiques i extraacadèmiques
des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. També es concreten, a través d’aquesta acció institucional, les plataformes tecnològiques que han de permetre el treball d’aprenentatge i docent. I aquesta acció hauria de permetre definir una estratègia docent i d’aprenentatge, un
model educatiu, que incorpori l’ús de la Xarxa en la quotidianitat i la dinàmica de les aules.
La manca d’estratègies institucionals d’ús acadèmic de la Xarxa s’evidencia en els baixos
percentatges d’experiència d’activitat acadèmica amb ús d’Internet. No és, per tant, que l’estudiant no desitgi seguir cursos en modalitats que incorporin tecnologies, el que succeeix és
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que les institucions no els ofereixen com a pràctica habitual i que el professorat no està obert,
en la seva totalitat, a aquesta incorporació.

El professorat confirma el reconeixement de la manca d’una estratègia institucional en la
introducció i ús de la Xarxa en un 48,71%, i demana de forma clara més suport i reconeixement institucional per als professors que introdueixin activament les TIC en la seva pràctica
docent.

L’alumnat valora l’ús d’Internet en educació superior i afirma que afavoreix molt i força el
seu procés d’aprenentatge (un 70,90%). Aquesta dada confirma la percepció positiva que
es té de la Xarxa. D’una forma similar el professorat pensa el mateix ja que un 51,75% afirma que Internet afavoreix el procés d’aprenentatge dels alumnes. L’expressió d’aquesta
opinió es complementa amb altres dades interessants que ens confirmen la importància de
la multicanalitat en qualsevol acció que introdueix la tecnologia. L’alumnat prefereix compartir sempre les dues modalitats d’acció i interacció a nivell docent. D’una banda, accepta
el canal comunicatiu i d’accés a la informació via telemàtica, però, de l’altra, accepta també
el canal tradicional d’accés a través de la presencialitat. Aquesta dualitat demanada es confirma en accions com la de disposar dels materials de l’aula en paper i en format digital,
prendre apunts del professor però alhora disposar dels materials de l’aula en digital, accedir
a la biblioteca i alhora al seu catàleg digital, etc.

Un fet interessant és la constatació que l’arquitectura pròpia d’Internet basada en la lògica
hipertextual és un factor positiu per als estudiants més joves, és a dir, les persones que ja
han viscut en la dinàmica de la societat de la informació des del seu naixement i que ja han
gaudit de la formació en algunes estratègies d’aprenentatge que facilitin l’ús de la Xarxa
com a eina per a l’accés a la formació. Per als estudiants més adults i per al professorat la
lògica hipertextual de la Xarxa posa de manifest les seves mancances en estratègies
d’aprenentatge adequades per al seu ús.

Malgrat les predisposicions positives vers l’ús educatiu de la Xarxa i les estratègies d’aprenentatge adequades a la lògica hipertextual dels més joves, fins i tot aquests no disposen
encara avui d’hàbits que els permetin aprofitar al màxim el potencial de la Xarxa, ja sigui per
a un ús no acadèmic com acadèmic. L’ús bàsic de la Xarxa continua essent la cerca d’informació i la comunicació via correu electrònic o missatgeria instantània. Eines de la web
social (wiki, weblog) o que afavoreixin la dinàmica col·laborativa encara no estan ben arrelades en els usos de la comunitat universitària.

L’ús de la Xarxa en educació, i l’accés a l’ingent volum d’informació que aquesta suposa,
generen desconfiances, especialment entre el professorat, pel que fa al rigor i la qualitat de
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la informació que se n’obté. L’alumnat no el qüestiona tant, i afirma usar poc la informació
obtinguda per al plagi. El professorat no ho creu i manifesta obertament que Internet és una
font de plagi per als estudiants. A més es produeix una contradicció entre el professorat, ja
que si bé no reconeix rigor en el que es pot trobar a la Xarxa, considera que aquesta és el
millor lloc per a publicar les seves recerques o el seus articles de divulgació acadèmica. Cal
preguntar-se si no som davant una mostra de reconeixement preconcebut del professorat
de la seva expertesa per a l’anàlisi i la selecció de la informació que obvia aquesta possibilitat al col·lectiu de l’alumnat. Si bé es cert que l’experiència i el coneixement d’un àmbit és
clau per a la selecció rigorosa de la informació que es troba a Internet, podem obviar aquesta capacitat a l’alumnat.

Els usos d’Internet en el procés d’ensenyament i aprenentatge a la universitat se centren
en la cerca d’informació, per a l’elaboració dels treballs en el cas dels estudiants i per a la
preparació de les classes en el cas del professorat, i en la comunicació, especialment bidireccional entre professor i estudiant. La resta d’usos, com els cooperatius, de debat, de
construcció compartida de coneixement, etc., són escassos. Els professors, a més, reconeixen compartir poc els seus recursos a la Xarxa (poc i gens: 50,06%) i alhora reconeixen
usar poc els que hi troben (poc i gens: 64,29%).

Malgrat els usos educatius de la Xarxa que hem exposat, l’alumnat i el professorat consideren que la universitat hauria de potenciar més l’oferta de cursos a través d’Internet. El
61,19% de l’alumnat es mostra molt i força favorable a aquesta potenciació, de la mateixa
manera que el 44,97% del professorat. Aquesta voluntat de canvi es complementa amb una
demanda elevada de cursos per a seguir de forma correcta l’aprenentatge amb ús de TIC
per part del 63,29% de l’alumnat i amb la petició per part del 52,22% del professorat de formació específica per a la incorporació de les TIC a l’ensenyament universitari. Això ens confirma el que esmentàvem quan afirmàvem que tant alumnat com professorat reconeix un ús
expert de la Xarxa en l’àmbit no acadèmic, però reconeix alhora una mancança personal en
l’aprofitament d’aquest potencial per a la seva activitat professional, ja sigui d’aprenent o de
docent.

En aquest capítol hem analitzat les dues modalitats més rellevants d’ús de les TIC en educació superior: la modalitat híbrida i la modalitat on line. La modalitat híbrida és la que complementa la presencialitat amb la no-presencialitat aprofitant el potencial d’Internet, mentre
que la modalitat on line és la que prescindeix totalment de la presencialitat de l’aula. En el
sistema universitari analitzat totes les universitats disposen de cursos en modalitat híbrida
i existeix una universitat que té la seva oferta exclusivament en modalitat on line o virtual.
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Podem concloure que no es mostren excessives diferències entre les valoracions i l’ús d’Internet que alumnat i professorat realitza en ambdues modalitats. Els principis d’autonomia,
de flexibilitat del temps, d’organització, d’individualització, etc., si bé es mostren en percentatges sensiblement més elevats en el cas de la modalitat on line, no per això podem dir
que les diferències siguin realment substantives. Aquestes dades ens porten a reflexionar
sobre el motiu d’aquestes similituds. Segons el nostre estudi aquestes causes cal trobar-les
en primer lloc en una estratègia institucional simple d’introducció i ús d’Internet en la docència que s’ha fonamentat en la incorporació de plataformes tecnològiques bàsiques, més que
no en una anàlisi de metodologies i eines que afavoreixen o faciliten l’aprenentatge. En segon lloc, i com a conseqüència del resultat del codi imposat per la mateixa plataforma tecnològica, la inexistència de models educatius innovadors, fins i tot en la universitat no
presencial del sistema, que potenciïn els elements més socials, relacionals i cooperatius,
de l’ús educatiu de la Xarxa.

Una dada que ens confirma les hipòtesis exposades és el fet de la comparació de les variables relacionades amb la interacció en les dues modalitats formatives. La interacció més
elevada es aquella que es produeix entre el professor i l’estudiant, i la més baixa és la que
es produeix entre estudiants. Aquesta darrera és similar tant en el cas dels estudiants en
modalitat on line com en modalitat híbrida. Això ens mostra que el model tradicional de docència basat en la comunicació entre professor i estudiant es manté en les modalitats formatives que introdueixen Internet, sigui de forma complementària o total. En un model
informacional en què l’accés a la informació és possible per part de qualsevol dels dos
col·lectius que actuen en el procés d’ensenyament i aprenentatge, observem que es reprodueix el model tradicional d’interacció bidireccional entre professor i estudiant, entre informant i receptor. Es confirma, per tant, el fet que el model educatiu no ha canviat. Com que
no hi ha directrius i polítiques clares d’estímul i potenciació de l’ús de la Xarxa, existeixen
poques accions innovadores institucionals que realment transformin les metodologies educatives. Tan sols es produeixen accions aïllades de determinats col·lectius de professors i
estudiants sense possibilitat transformadora global, almenys en un inici.

Podem concloure, per tant, que la institució educativa universitària del sistema analitzat es
troba en una fase inicial del procés d’ús educatiu de les TIC, i especialment d’Internet. Si bé
ja s’ha superat la fase preliminar d’introducció de les infraestructures tecnològiques bàsiques
per a l’accés i ús de la Xarxa a la universitat, per bé que sense planificació estratègica, encara
s’està encara en una fase introductòria pel que fa a l’aprofitament del potencial transformador
d’Internet en l’àmbit educatiu. Es fa necessari, per a continuar progressant en el procés d’ús
educatiu de la Xarxa, avançar en polítiques que estimulin i reconeguin el professorat actiu en
aquestes dinàmiques i que facilitin l’elaboració de models educatius institucionals actius i
transformadors en l’ús de la Xarxa i que aprofitin tot el seu potencial social.
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