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6.1. Introducció

En aquest capítol es presenten els resultats de l’anàlisi referent a la relació entre les variables estudiades en capítols precedents i el rendiment acadèmic de l’alumnat universitari català. En aquest context, anteriorment s’han analitzat els diferents usos (tant acadèmics com
no acadèmics) de la comunitat universitària catalana. Per tant, ara toca fer un pas més enllà
i intentar esbossar com aquests usos poden influir en el rendiment acadèmic de l’alumnat.

Així doncs, seguint la dinàmica particular d’aquest estudi, es posa especial èmfasi a investigar com es relacionen les variables tecnològiques amb el rendiment acadèmic, però sempre sense oblidar altres tipus de variables, com les socioeconòmiques i les demogràfiques.
Per tant, les variables d’ús d’Internet són tingudes en compte com un factor més a considerar dins un model general on interactuen amb altres tipus de variables que poden esdevenir,
com mostren altres estudis, més determinants del rendiment acadèmic.

Tenint present aquesta finalitat s’ha dividit el capítol en set parts. La primera presenta molt
breument el concepte de rendiment acadèmic i els resultats d’altres estudis que defineixen
quines variables hi influeixen. Com es veurà, bona part d’aquests condicionants estan relacionats amb les noves tecnologies, en general, i Internet, en particular; i la resta amb altres
aspectes que també afecten el rendiment dels estudiants universitaris.

En la segona part es detalla la metodologia específica que s’ha seguit per a elaborar aquest
capítol, i se’n descriuen les particularitats. En aquest sentit, cal destacar la utilització de noves bases de dades no emprades en els capítols precedents i que aporten tot un ventall de
variables addicionals que són molt interessants per a analitzar el rendiment acadèmic.

La tercera part comença a mostrar els primers resultats i posa de manifest la relació existent
entre les variables personals de l’alumnat, ja siguin relacionades amb la tecnologia o no, i
el rendiment acadèmic mitjançant taules de contingència.

En quart lloc es presenta la relació de l’entorn tecnologicoinstitucional, dividit per universitat
i àrea, amb el rendiment acadèmic de l’alumnat pertinent. En aquest sentit, s’estudia si el
fet que una determinada àrea de la universitat sigui més o menys favorable a l’ús d’Internet
té relació amb un major o menor rendiment acadèmic de l’alumnat d’aquesta.

La cinquena part mostra la relació entre les variables de l’entorn social de l’alumne amb el
rendiment acadèmic. Així, es tenen en compte aspectes com la posició social familiar, la relació de l’estudiant amb el mercat laboral i variables geogràfiques com la procedència i la
mobilitat de l’alumnat. En aquest punt també es fa alguna petita reflexió sobre el lligam entre
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les variables socials i els usos d’Internet per part dels estudiants, amb l’objectiu de constatar
si són les causes de fons de la possible relació existent entre l’ús d’Internet i el rendiment
acadèmic.

En la sisena part i prenent com a punt de partida les anàlisis bivariants fetes anteriorment,
es proposa un model lògit per a detectar quins són realment els factors que provoquen variacions en el rendiment acadèmic dels estudiants. Així doncs, es determina, de forma conjunta, quines variables influeixen en la probabilitat que un alumne tingui o no un rendiment
acadèmic elevat. Per tant, amb aquest model es detecten millor les interaccions entre els
diferents condicionants de l’èxit acadèmic i la importància d’aquests per a millorar el rendiment dels universitaris.

Finalment, prenent com a base totes les parts anteriors es presenten les conclusions més
rellevants de les anàlisis i es comparen amb els estudis realitzats sobre la mateixa temàtica
exposats en la primera part del capítol.

http://www.uoc.edu/in3/pic
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6.2. La contextualització del rendiment acadèmic dels estudiants

6.2.1. El producte educatiu i el concepte de rendiment acadèmic

a) El producte educatiu

Partint de la definició del terme producte com a resultat d’una acció o procés, podem dir que
al resultat del procés educatiu, sigui del grau que sigui, se’l pot denominar producte educatiu (De la Orden et al., 2001). Tot i aquesta definició prèvia, s’observa que en la literatura no
existeix unanimitat respecte a quin o a quins són els productes que s’aconsegueixen amb
el procés educatiu. Així doncs, els productes clàssicament considerats del procés educatiu
són els coneixements curriculars i les destreses cognitives bàsiques més immediates, però
hi ha autors que afegeixen a la llista altres habilitats, entre les quals destaquen les destreses
cognitives a llarg termini, com el nivell d’organització o la capacitat d’aprendre, i les conductes socials individuals, com el civisme o la solidaritat (Fullana, 1992). Aquestes últimes són
molt importants des del punt de vista de la sociologia de l’educació, ja que, tal com afirmen
De la Orden et al. (2001), en termes generals, l’individu que passa pel procés educatiu adquireix nombroses formes de conducta i models de comportament que modifiquen la seva
personalitat i l’adapten als valors socials establerts que transmet l’educació.

b) El rendiment acadèmic

Ara bé, si com s’ha vist no hi ha un acord en el que es defineix com a producte educatiu,
encara hi ha menys unanimitat respecte a la forma com s’ha de mesurar l’assoliment o no
d’aquest producte. En aquest sentit cal dir que el terme rendiment acadèmic s’utilitza per a
definir el nivell d’assoliment del producte acadèmic, ja sigui a nivell macro de sistema com
a nivell micro de l’individu.

La literatura ha posat de manifest la dificultat per a aconseguir mesures vàlides i fiables tant
per als productes educatius bàsics (coneixements curriculars i capacitats cognitives bàsiques) com per als productes més extensos (capacitats cognitives útils a llarg termini i conductes socials). Tot i això, partint de la base que és millor una aproximació empírica al
concepte que no tenir-ne cap mesura, la majoria d’investigacions han optat per operacionalitzar el concepte de rendiment acadèmic i fer definicions pràctiques que siguin útils empíricament, la qual cosa normalment comporta limitar-se a mesurar el grau d’adquisició dels
coneixements curriculars i les capacitats cognitives bàsiques.
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Per tot això, la mesura més utilitzada per a estudiar el rendiment acadèmic, atesa la seva
utilitat pràctica i capacitat de sintetitzar en una única mesura els coneixements curriculars i
les capacitats cognitives bàsiques, ha estat la qualificació o nota de l’alumnat, tot i que es
reconeix la simplificació i reducció que això significa d’un concepte multidimensional com
és el de rendiment acadèmic (Pallarès, 1989, a Fullana, 1992). D’altra banda, en la literatura
existeixen altres mesures, especialment utilitzades en recerques sobre el rendiment en estudis superiors, que consideren que l’objectiu final és l’obtenció del títol més que el nivell
d’assoliment del currículum que es dóna per fet en aconseguir aquest.

En aquest sentit existeix una línia que centra l’aproximació empírica al concepte de rendiment acadèmic en la mesura de “l’adquisició en el temps previst, d’acord amb els programes i amb els nivells acadèmics, dels coneixements i les habilitats que la institució de què
es tracta hagi marcat” (CIREM 1992, a Ronquillo et al., 1997). Però, si es tenen en compte
les desigualtats existents en la possibilitat de dedicació a l’estudi per part de l’alumnat universitari, el concepte de temps previst es relativitza i es pot considerar com el planificat pel
mateix alumne en lloc del previst per la institució. Així doncs, segons aquesta línia, en el cas
català, el rendiment acadèmic es pot mesurar com el percentatge de crèdits superats respecte als matriculats, i per tant aquest és un indicador d’eficàcia acadèmica (Pita et al.,
2005).

6.2.2. Condicionants no tecnològics del rendiment acadèmic

Tal com afirma Fullana, les explicacions del rendiment acadèmic “han variat al llarg de la
història des de definicions que es basaven en únic criteri fins a les més actuals concepcions
multidimensionals” (Fullana, 1992). Així doncs, un cop superades les primeres perspectives
unidimensionals que explicaven el rendiment acadèmic basant-se exclusivament en una
sola variable, molts cops diferent segons l’autor –per exemple, la voluntat dels alumnes (Kaczynske, 1965) o la intel·ligència d’aquests (Muñoz Arroyo, 1977)–20 o un sol grup de variables (biològiques, psicològiques, sociològiques, didàctiques, etc.), es passa a uns models
explicatius més complexos que s’adapten millor a la multidimensionalitat del concepte, intentant analitzar totes les possibles variables, siguin del tipus que siguin, que influeixen en
el rendiment acadèmic i les relacions entre aquestes (Fullana, 1992; Ronquillo et al., 1997;
González, 1998; De la Orden et al., 2001; Edel, 2003; Godoy, 2006, etc.), estem doncs davant “models eclèctics en interacció” (Ronquillo et al.,1997).

20. Citats per M. Álvaro Page (1990).
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El rendiment acadèmic és pensat, per tant, com un producte de la interrelació de variables
de diferents tipus interrelacionades entre si i cal, doncs, determinar quines són les variables
o els grups d’aquestes més acceptats com a explicatius del rendiment acadèmic. A grans
trets, basant-nos en la classificació feta per Fullana (1992), i amb diferents denominacions,
en la literatura es detecten els següents grups per a tots els nivells de l’educació: variables
socioeconòmiques, variables del medi social i familiar, variables definitòries de la institució
on s’estudia o institucionals, i variables personals. A continuació matisarem breument què
s’entén per cada tipus.

a) Variables socioeconòmiques i del medi familiar

Són les variables del medi social i familiar on se situa l’estudiant, externes tant a ell com a
la institució on estudia i sobre les quals l’educació pot fer poca cosa. N’hi ha almenys de
cinc tipus: les socioeconòmiques, les geogràfiques, les culturals, les estructurals familiars i
les de clima afectiu familiar.

•

Les variables socioeconòmiques inclouen la situació familiar i pròpia respecte a la classe
social i el mercat laboral. Així, hi ha variables com la renda familiar o, en el cas universitari, pròpia, la categoria socioprofessional pròpia i familiar i l’origen ètnic.

•

Les variables geogràfiques tenen especial importància en el rendiment acadèmic dels
nivells superiors del sistema educatiu, ja que poden causar la necessitat de desplaçaments diaris o canvi de lloc de residència en l’alumnat, amb el canvi d’hàbits, costums i
relacions que això suposa i que pot influir en el rendiment acadèmic.

•

Les variables culturals fan referència al “clima cultural familiar”, mesurat normalment pel
nivell educatiu dels pares.

•

Les variables estructurals familiars són variables com el nombre de membres de la família i la posició de l’alumne en aquesta.

•

El clima afectiu de la família influeix directament sobre la personalitat del nen i la seva
pròpia imatge com a estudiant. En el cas dels estudis universitaris, cal dir que aquest
clima té menys importància en el rendiment acadèmic perquè ja ha tingut el seu paper
en etapes anteriors del sistema educatiu.

b) Variables institucionals

Són les variables que es refereixen tant a les variables estructurals del centre com a les pedagògiques.
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•

Variables estructurals: entre aquestes trobem el tipus de centre i la ubicació d’aquest.

•

Variables pedagògiques: fan referència tant als estils d’ensenyament del centre que ha
d’adaptar-se al d’aprenentatge de l’alumne perquè aquest aconsegueixi un rendiment
acadèmic més alt, així com a les característiques del professorat i l’organització i funcionament del centre (oferta d’horaris, semipresencialitat, presencialitat o virtualitat en
l’ensenyament, etc.).

c) Variables personals

Són les variables mes pròpies de l’alumne i no del seu entorn, tot i que lògicament estan
relacionades amb aquest. Hi trobem, seguint Fullana (1992), tres tipus: les vinculades amb
la intel·ligència, les psicològiques i les relacionades amb els coneixements previs a l’inici de
l’educació.

•

Variables vinculades a la intel·ligència: és la capacitat intel·lectual de cada alumne, és a
dir, la capacitat de raonament, de càlcul, verbal, memòria, percepció...

•

Variables psicològiques: hi trobem variables més intrínseques de l’alumne, com la personalitat, la sociabilitat, la integració, la seguretat o l’autoestima, però també més temporals, com les motivacions o els interessos.

•

Variables relacionades amb els coneixements previs a l’inici de l’educació: fruit del procés formatiu anterior, hi ha alumnes que arriben en millor disposició que altres a començar els estudis universitaris i pateixen menys el període d’adaptació; així, l’estil
d’aprenentatge i els coneixements curriculars són importants dins aquest grup.

6.2.3. Tecnologia i rendiment acadèmic

Atesa l’extensió d’Internet i de les noves tecnologies com a eines educatives, cal tenir en
compte que, a més de les variables ja presentades, ha aparegut una nova classe de variables relacionades amb el rendiment acadèmic que s’afegeixen a les anteriors: les variables
tecnològiques. Aquestes variables fan referència als usos tant acadèmics com no acadèmics d’Internet, als coneixements tecnològics, a les opinions sobre Internet i la seva aplicació al món educatiu, als models híbrids i on line d’aprenentatge, etc. Cal dir que, com que
són les variables més recents, encara són les menys estudiades en la seva relació amb el
rendiment acadèmic, tot i això ja hi ha una bona quantitat de recerques que s’han interessat
per aquesta relació. Alguns dels seus resultats els exposarem a continuació.
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En l’actualitat Internet ha esdevingut un element bàsic d’intercanvi d’informació en la societat xarxa (Castells, 2001). A més, contràriament als mites populars, s’ha comprovat científicament que Internet afavoreix l’autonomia de l’ésser humà de forma exponencial. En
aquest sentit les persones més autònomes utilitzen més Internet i, a la vegada, les persones que més utilitzen Internet potencien més la seva autonomia (Castells, 2004). Per tant,
això fa que es posi en dubte la idea que l’accés a Internet afecti negativament el rendiment
acadèmic dels estudiants i es creï la necessitat d’anar una mica més enllà i aprofundir en el
tema.

D’una banda, és clar que, sobretot en el cas de l’educació primària i secundària, l’ús d’Internet amb finalitats acadèmiques o fins i tot amb altres finalitats més relacionades amb el
lleure, repercuteix en el rendiment acadèmic (Sigalés et al., 2007). D’altra banda, anant una
mica més enllà, es constata que variacions entre els estudiants en aspectes com l’accés a
la Xarxa, l’ús efectiu que en fan i l’adquisició de certes habilitats bàsiques relacionades amb
Internet escolar es poden explicar per diferències en l’entorn familiar i en el rendiment. Els
que tenen un rendiment acadèmic més elevat i gaudeixen d’un millor entorn familiar es connecten més regularment i fan un ús d’Internet més enfocat a propòsits acadèmics (Sigalés
et al., 2007).

En l’àmbit universitari també es troben estudis amb objectius semblants. Els estudiants universitaris que disposen d’accés a Internet des de la seva llar; els que utilitzen les TIC, Internet i l’ordinador per a complementar la seva formació educativa; els que gaudeixen
d’experiència en l’ús d’elements d’aprenentatge virtual; els que estan més temps davant
l’ordinador; i els que més utilitzen Internet, obtenen una millora important en les seves competències tecnològiques (Godoy, 2006). Per contra, en el seu estudi, l’autor no va trobar cap
evidència empírica que confirmi que el fet de desenvolupar competències tecnològiques i
tenir bones pràctiques educatives relacionades amb la tecnologia incrementi el rendiment
acadèmic dels alumnes universitaris. Aquesta conclusió confirma els resultats de Russell
(1999), que indicava que “no hi ha res a la tecnologia que provoqui una millora en l’aprenentatge, tot i que el procés de redissenyar un curs per a adaptar el seu contingut a l’ús de
la tecnologia pot millorar el mateix curs i els seus resultats”.

Així, observem que no hi ha un acord en el fet que els estudiants que usen Internet en l’àmbit educatiu tinguin un rendiment acadèmic millor. Així, com hem vist, l’estudi de Godoy
(2007) ens diu que es pot confirmar una relació. De tota manera, si seguim altres estudis
(Sigalés et al., 2007; PIC escoles; Jackson et al., 2006), es considera que, d’una banda, els
estudiants que utilitzen més Internet per a complementar el seu procés educatiu obtenen
millors resultats acadèmics i, d’altra banda, que els alumnes que tenen un rendiment acadèmic més alt utilitzen més Internet per a aprofundir en les qüestions plantejades dins l’aula.
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La diferència existent en el rendiment acadèmic dels joves es fa cada vegada més gran (Sigalés et al., 2007).

En aquest sentit, no obstant això, l’informe PISA 2005 corrobora que tan sols alguns dels
aspectes derivats de la disponibilitat de tecnologies de la informació i de la comunicació i
del seu ús estan fortament associats al rendiment acadèmic dels escolars. L’OCDE posa de
manifest que moltes vegades el fet de disposar d’accés a Internet a la llar familiar està amagant altres causes, que tenen més a veure amb l’estatus o classe social, que influeixen més
en el rendiment acadèmic dels joves. D’altra banda, l’OCDE també apunta que la mancança
en l’ús d’Internet a casa es pot compensar a l’escola i que s’ha de tenir present que l’ús de
la tecnologia per si sol no s’ha d’interpretar com un determinant per a incrementar el rendiment acadèmic, ja que tot depèn de la manera com s’utilitzi aquesta tecnologia.
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6.3. Metodologia

6.3.1. Les bases de dades

Tal com vam apuntar en el primer capítol, per a estudiar el rendiment acadèmic dels alumnes s’ha complementat la informació obtinguda en la nostra enquesta sobre l’ús d’Internet
en l’àmbit universitari amb altres aspectes provinents de les matrícules dels alumnes de les
universitats públiques catalanes en el curs 2005-2006 i durant el primer semestre del curs
2006-2007 de la UOC; i altres derivats de les proves d’accés a la universitat des de l’any
2000 fins al 2005.

Un cop creuades les tres fonts d’informació, el nombre d’alumnes ha estat de prop de
15.000. Aquest resultat és prou satisfactori considerant que s’ha utilitzat el correu electrònic
per a fer un primer creuament inicial, amb l’objectiu d’obtenir el DNI dels alumnes necessari
per a realitzar el posterior creuament amb la base de dades elaborada des del CUR amb
tota la informació de les matrícules i de les preinscripcions universitàries.

Cal remarcar que el procés seguit per a construir la nova matriu de dades ha estat el següent. En un primer pas, s’ha realimentat la base de dades que contenia les respostes dels
estudiants catalans amb la informació inicial facilitada pel CUR, on només figuraven el correu electrònic i el DNI dels estudiants. Per tant, aquest creuament únicament s’ha realitzat
per a poder tenir el DNI dins la nostra base de dades i així poder fusionar la nostra matriu
amb una altra que el CUR va elaborar d’acord amb les nostres necessitats. El segon pas va
ser precisament seleccionar la informació desitjada, tant en les matrícules de les universitats com en els formularis de preinscripció universitària que havien omplert els estudiants
en el moment de realitzar les proves d’accés a la universitat. D’aquesta manera, el CUR es
va ocupar de construir una sola matriu amb la informació que calia per tal d’estudiar l’impacte de les TIC en el rendiment dels estudiants catalans. Finalment, el tercer i últim pas va
ser fusionar les dues bases de dades, la que contenia les dades de l’enquesta i la que havia
elaborat el CUR via DNI.

Així, en el moment de tenir construïda la base de dades, es va procedir al seu estudi univariant i bivariant, tot depurant la informació en els casos necessaris. D’acord amb la definició
del nostre concepte de rendiment i les possibles variables que hi estan relacionades, es van
construir els indicadors oportuns per a realitzar l’estudi.

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

Universitat i societet xarxa

456

Internet i el rendiment acadèmic...

6.3.2. La mesura del rendiment acadèmic
Per a analitzar el rendiment acadèmic dels alumnes del sistema universitari públic català s’ha
utilitzat la ràtio que normalment es fa servir en el Comissionat per a Universitats i Recerca.
Aquesta ràtio consisteix a establir la proporció dels crèdits superats per un alumne respecte als
crèdits en què s’ha matriculat. Una ràtio més propera a la unitat s’interpreta com un rendiment
més elevat i més propera al zero com un rendiment més baix. Així doncs, no s’estan analitzant
les qualificacions dels alumnes universitaris, sinó que s’estan considerant els crèdits superats i
matriculats. En concret, s’estudien les taxes de rendiment dels estudiants dividint els crèdits superats el curs 2005-2006 pels crèdits matriculats aquell mateix any.
Així doncs, per a construir la taxa de rendiment es disposava d’informació a nivell de crèdits ordinaris matriculats i superats per curs, i matriculats acumulats, d’una banda, i d’informació respecte a crèdits superats acumulats a nivell global, de l’altra. En aquest sentit, cal tenir present
que en la nostra anàlisi s’han deixat de banda els crèdits convalidats, adaptats i reconeguts, i
únicament ens hem centrat en els crèdits ordinaris, ja que suposaven aproximadament el 90%
del total de crèdits matriculats en el sistema universitari públic català del d’aquell curs. Per tant,
tot i que es coneixien les proporcions a escala poblacional, no es va poder calcular la taxa de
rendiment acumulada per als estudiants que havien superat més crèdits dels que s’havien matriculat, perquè no es disposava de dades desagregades i la imputació a través de proporcions
poblacionals podria dur a conclusions errònies. D’altra banda, tampoc no es va poder assignar
una taxa de rendiment als alumnes que figuraven dins del sistema universitari, però que, per la
raó que sigui, no es van matricular de cap crèdit el curs 2005-2006.

Figura 6.1. Distribució del tipus de crèdits matriculats en el sistema universitari públic català el curs 2005-2006

Font: CUR i elaboració pròpia
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En el sistema universitari català els alumnes del curs 2005-2006 es van matricular, de mitjana, d’aproximadament 61 crèdits i en van superar aproximadament els 47. Els valors més
freqüents van ser els 60 crèdits matriculats i els 0 superats. No obstant això, el 50% dels
alumnes es va matricular com a mínim de 64,5 crèdits i va superar-ne 50.
Taula 6.1. Principals estadístics dels crèdits superats, crèdits matriculats i rendiment
acadèmic dels alumnes el curs 2005-2006

Font: elaboració pròpia

D’altra banda, van registrar una taxa mitjana de rendiment acadèmic de poc més del 76% i més
de la meitat dels estudiants van superar com a mínim el 88% dels crèdits en què es va matricular. Sorprèn veure que gairebé un 4% dels alumnes d’aquell no va superar cap crèdit dels quals
es va matricular i que, per contra, prop del 40% va obtenir una taxa de rendiment del 100%. En
la taula anterior i les figures següents es poden observar amb més detall les distribucions generals del rendiment acadèmic i de les dues variables que s’han utilitzat per a construir-lo.
Figura 6.2. Distribució dels crèdits superats i matriculats el curs 2005-2006

Font: elaboració pròpia
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L’anàlisi per intervals dels crèdits matriculats i superats permet veure millor les diferències
entre ambdues distribucions. Així, es pot apreciar que, si bé tan sols el 7% dels alumnes es
van matricular de menys de 25 crèdits, un 21% va superar com a màxim aquella mateixa
quantitat de crèdits. D’una banda, veiem que quasi la meitat dels alumnes supera entre 0 i
50 crèdits i, de l’altra, que només es matriculen d’aquesta franja de crèdits el 23% de l’estudiantat. Com a conseqüència, és en aquest col·lectiu on es produeixen les taxes més baixes de rendiment acadèmic.
No obstant això, podem estar prou satisfets de la taxa de rendiment obtinguda en els nostres estudiants, ja que, com hem dit abans, superen tres quartes parts dels crèdits matriculats. A partir de l’anàlisi univariada d’aquesta taxa, es va decidir fer-ne una de nominal
recodificant-la en tres grups:
•

Rendiment acadèmic alt quan el quocient es més gran que 0,8.

•

Rendiment acadèmic mitjà quan el quocient és 0,5 o més gran i menor o igual que 0,8.

•

Rendiment acadèmic baix quan el quocient és menor que 0,5.

D’aquesta manera vam tenir dues escales de mesura del rendiment acadèmic, fet que ens
permet fer diferents anàlisis sense limitacions segons el tipus de variable.
Si partim de l’agrupació en tres nivells del rendiment dels estudiants, s’observa que quasi
el 59% dels estudiants catalans tenen una taxa de rendiment alta (superior al 80%), més
del 23% la té mitjana (supera entre el 50% i el 80% dels crèdits en què es matricula) i quasi
el 18% restant no aprova ni la meitat dels crèdits de què es matricula.

Figura 6.3. Distribució del rendiment acadèmic dels estudiants el curs 2005-2006

Font: elaboració pròpia
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La taxa de rendiment acumulada i les variables que la integren s’estudien amb profunditat
en el darrer punt de les variables personals de l’alumne, quan s’analitzen els diversos aspectes que componen l’expedient de l’estudiant.

6.3.3. El model d’anàlisi dels condicionants del rendiment acadèmic

En l’epígraf precedent s’ha realitzat una explicació detallada de la taxa de rendiment utilitzada en aquest informe. També s’ha indicat que, per tal d’agilitar els càlculs i potenciar l’eficiència operativa, s’ha construït una altra mesura d’agrupació del rendiment acadèmic dels
estudiants en tres nivells. Així doncs, un cop obtinguda una taxa de rendiment, cal donar
pas a l’anàlisi de les variables que poden afectar els resultats acadèmics dels alumnes en
tots dos sentits, és a dir, les que impliquen tant un increment com una disminució en el rendiment de l’estudiant. A aquest efecte, en la figura 6.4 es presenta l’esquema del model
d’anàlisi proposat, que es divideix en variables socials, variables de l’entorn tecnologicoinstitucional i variables personals.

Figura 6.4. Condicionants del rendiment acadèmic dels estudiants

Font: elaboració pròpia
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Atenent la literatura existent, el rendiment acadèmic de l’alumne universitari ve determinat
per tota una sèrie de factors personals. Aquests, a la vegada, estan dins de l’entorn institucional, que també forma part de l’entorn social de l’estudiant.

En el nostre context, hem adaptat totes aquestes teories sobre els condicionants del rendiment acadèmic a la informació que teníem. D’aquesta manera hem estat en condicions
d’identificar alguns dels trets més característics de cadascun dels tres nivells proposats. Per
tant, els tres nivells que determinen el nostre concepte de rendiment acadèmic són:

•

Primer nivell: variables personals.

•

Segon nivell: entorn tecnologicoinstitucional.

•

Tercer nivell: entorn social.

A continuació detallarem quin tipus de variables s’estudien en relació amb el rendiment acadèmic que integren cadascuna de les categories reflectides en la figura 6.4:

a) Les variables personals
•

Perfil: el sexe i l’edat de l’alumne.

•

Característiques de la formació universitària: s’hi inclouen variables com l’àrea d’estudis
de l’alumnat, els estudis que té, el fet d’estudiar o no una segona carrera, l’horari dels
estudis i el fet d’estar o no en cursos inicials de l’ensenyament.

•

Característiques de l’accés a la universitat: en aquest apartat trobem les següents variables: nota de les proves d’accés a la universitat (PAAU), via d’accés a la universitat, any
d’ingrés a la universitat, lloc on va estudiar secundària, tipus de centre de secundària,
modalitat de batxillerat cursat, coneixements d’idiomes i ofimàtica en entrar a la universitat.

•

Relació de l’alumnat amb les TIC: expertesa en l’ús d’Internet, tipus d’usuari, habilitats
tecnològiques, tipus de connexió, volum d’usos, lloc de connexió, anys d’experiència en
l’ús d’Internet, competència actual, ús de programari lliure i canvi d’hàbits des que s’usa
Internet.

•

Estil d’aprenentatge: en aquest apartat trobem diversos subgrups que cal destacar, formats per les variables que s’exposen a continuació.
– TIC en el procés d’aprenentatge: experiència com a alumne on line o semipresencial,
ús d’Internet per a seguir cursos de formació, canvi d’hàbits en estudiar des de casa,
assistir a classe i anar a la biblioteca, adquisició d’ordinador i de connexió en els estudis universitaris i ús dels serveis on line de la biblioteca.
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– Metodologia d’aprenentatge: relació amb la lògica hipertextual, estil d’aprenentatge
favorable o no a Internet, ús d’Internet a l’aula, opinió sobre el propi estil d’aprenentatge i opinió sobre el format dels materials.
– Autoavaluació de l’alumnat: preparació subjectiva per a aprendre a través d’Internet,
obstacles personals i confiança en la informació trobada a Internet.
– Expedient: duració teòrica de l’estudi, coeficient de repetició, crèdits superats de l’estudi, crèdits superats acumulats, crèdits totals de l’estudi, crèdits matriculats acumulats i rendiment històric de l’alumne.

b) L’entorn tecnologicoinstitucional
•

Política institucional respecte a les tecnologies: suport i promoció d’Internet per part de
la institució, material d’aprenentatge on line disponible i obstacles institucionals per a l’ús
d’Internet.

•

Usos no acadèmics del professorat de la institució: tipus d’usuari, expertesa i ús de programari lliure.

•

Usos d’Internet com a eina didàctica del professorat de la institució:
– Autovaloració del professorat: obstacles personals i preparació subjectiva per a impartir docència.
– Metodologia d’ensenyament: preparació de les classes, execució de les classes, experiència del professor com a alumnat on line, ús d’Internet per a la disciplina del professor, ús d’Internet a l’aula, confiança en la informació trobada a Internet.

•

Percepció del professorat de la institució sobre l’ús acadèmic d’Internet per part de
l’alumnat: percepció sobre l’estil d’aprenentatge de l’alumnat i opinió sobre la influència
de la metodologia on line i semipresencial en el rendiment acadèmic de l’alumnat.

c) L’entorn social
•

La posició social familiar: formada pels estudis i el nivell d’ocupació dels pares de l’alumne.

•

La relació de l’alumne amb el mercat de treball: fonamentalment mesurada per si l’alumne compagina treball i estudis i el seu esperit emprenedor.

•

Les variables geogràfiques: la procedència, residència i mobilitat de l’alumnat.
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6.4. Les variables personals

Dins les variables personals dels alumnes s’han considerat diversos aspectes:

•

Perfil de l’estudiant: gènere i edat.

•

Factors relacionats amb el seu accés a la universitat: any d’ingrés, situació i tipus del
centre de secundària, via d’accés, modalitat de batxillerat, nota d’accés, coneixements
d’ofimàtica i d’idiomes, i disposició d’ordinador i connexió a Internet.

•

Característiques de la seva formació universitària: àrea a la qual estan adscrits els estudis que cursa, si es tracta de la segona carrera o bé si està en els cursos inicials de l’ensenyament.

•

Relació de l’estudiant amb l’ús no acadèmic de les TIC: habilitats en l’ús d’ordinadors i
d’Internet, tipus de connexió, disposició d’ordinador i/o portàtil, lloc de connexió, anys
que fa que es connecta a Internet, nivell de competència actual, ús del programari lliure,
nivell d’expertesa, tipus d’usuari, quantitat d’usos que fa de la Xarxa i canvis d’hàbits arran d’utilitzar Internet de manera usual.

•

Característiques que influeixen en el seu estil d’aprenentatge amb TIC: aspectes que influeixen en el seu procés d’aprenentatge (si ha cursat cursos semipresencials i on line,
si ha fet ús d’Internet per a seguir cursos de formació, canvis en la seva dedicació en el
temps a estudiar a casa, anar a la biblioteca i assistir a classe des que s’utilitza Internet,
ús de la biblioteca, adquisició d’ordinador respecte a la secundària i adquisició de connexió respecte a la secundària), factors associats a la seva metodologia d’aprenentatge
(estil d’aprenentatge de l’alumnat, material d’aprenentatge, valoracions sobre la lògica
hipertextual, opinió sobre el seu propi estil d’aprenentatge i l’ús d’Internet a l’aula), conceptes que afecten l’autoavaluació de l’alumnat (obstacles que suposa la introducció de
les TIC, valoracions sobre la qualitat de la informació i si es consideren preparats per a
aprendre a través d’Internet) i, finalment, aspectes relatius al seu expedient (crèdits teòrics de l’ensenyament que cursen, durada teòrica, crèdits superats de l’ensenyament,
coeficient de repetició de crèdits, crèdits superats acumulats, crèdits matriculats acumulats i taxa de rendiment històric).

6.4.1. El perfil dels estudiants

En aquest apartat s’han estudiat de manera individual totes les variables que conformen el
perfil dels estudiants, així com la seva relació amb la taxa de rendiment creada en el punt
anterior.
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a) El gènere dels estudiants

En primer lloc, cal tenir present que en la nova matriu de dades la proporció de dones és
una mica més elevada que en la mostra utilitzada en la resta de capítols de l’informe. Si bé
a nivell poblacional, aproximadament el 54% dels estudiants són dones, en la mostra derivada de la nostra enquesta aquest percentatge s’incrementa en gairebé sis punts percentuals i, un cop fet el creuament amb les dades addicionals del CUR, el col·lectiu de dones
representa el 63,08%.

Quant a la relació del gènere dels estudiants amb el rendiment acadèmic, s’observa que les
dones presenten un rendiment més elevat que els homes. En concret, es detecta una diferència de més de deu punts entre les dones i els homes que superen més del 80% dels crèdits matriculats.

Figura 6.5. Rendiment acadèmic dels estudiants el curs 2005-2006 per gènere

Font: elaboració pròpia

b) L’edat dels estudiants

Respecte a l’edat, els estudiants de la nova matriu de dades són un xic més grans, ja que
les proporcions d’edats més elevades són lleugerament superiors a les detectades en la
resta de l’informe.
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Si ens centrem en la relació entre l’edat dels alumnes i el seu rendiment acadèmic, veiem
que els estudiants més joves són els que obtenen millors resultats. De fet, més del 60% dels
menors de 25 anys tenen nivells alts de rendiment acadèmic. D’altra banda, aquesta proporció se situa per sota del 50% entre els 25 i 32 anys i torna a pujar al 55% en els estudiants de 33 anys o més.

Amb relació a la franja de rendiment més baix, crida l’atenció que més del 27% dels joves
entre 25 i 28 anys superen menys de la meitat dels crèdits en què es matriculen. Aquesta
xifra s’incrementa fins al 31% quan analitzem el col·lectiu dels que tenen entre 29 i 32 anys.
No obstant això, per als estudiants més madurs torna a baixar per sota del 24%.

Taula 6.2. Rendiment acadèmic dels estudiants el curs 2005-2006 per edat

Font: elaboració pròpia

6.4.2. Aspectes relacionats amb l’accés a la universitat dels estudiants

De la mateixa manera que en l’epígraf anterior, ara s’analitzen tots els factors relacionats
amb l’accés a la universitat dels alumnes de les universitats públiques catalanes i com afecten la taxa de rendiment del curs 2005-2006.

a) Any d’ingrés a la universitat

Aproximadament un 8% dels estudiants matriculats en les universitats catalanes el curs
2005-2006 van entrar a la universitat abans de l’any 2000 i, per tant, no se’n té informació
completa en molts dels aspectes que figuren en les bases de dades de les matrícules universitàries.
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Com calia esperar, de la resta d’estudiants, el 50% van ingressar a la universitat entre el
mateix any 2005 i l’any anterior. A mesura que ens allunyem en el temps, la proporció
d’alumnes que van accedir a la universitat aquell any disminueix considerablement.

Quant a la relació existent amb el rendiment acadèmic, veiem que els estudiants que van
accedir el 2002 són els que registren taxes de rendiment més elevades. A partir d’aquell
any, la proporció d’alumnes que superen més del 80% dels crèdits matriculats va disminuint
i la dels que no arriben a superar la meitat dels crèdits incrementa considerablement fins a
representar el 20% l’any 2005.

Figura 6.6. Rendiment acadèmic per any d’ingrés a la universitat

Font: elaboració pròpia

b) Situació del centre de secundària

Si ara parem atenció a la situació del centre on els actuals universitaris van cursar l’ensenyament secundari obligatori, observem que tres de cada quatre alumnes va estudiar a
Catalunya i que el 5% que ho va fer a la resta d’Espanya presenta unes taxes de rendiment
acadèmic més elevades. Això sorprèn una mica, ja que posa en dubte el mite que venir a
estudiar a Catalunya suposa un problema per als no catalanoparlants a causa de l’idioma
en què s’imparteixen les classes a les universitats.

D’altra banda, un 18% dels estudiants no va declarar on havia cursat la secundària.
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Figura 6.7. Rendiment acadèmic per situació del centre de secundària

Font: elaboració pròpia

c) Tipus de centre de secundària

El 50% dels estudiants de les universitats públiques catalanes va estudiar secundària en un
centre públic, un 19% en un de privat i un 13% en un de concertat. També s’observa que el
mateix 18% no va informar del tipus de centre on va cursar la secundària.

En el gràfic que es mostra a continuació es pot apreciar que els alumnes que van fer l’ESO
en centres públics i privats tenen taxes de rendiment més altes que els que ho van fer en
centres concertats. De fet, els estudiants procedents de centres públics són els que presenten un rendiment acadèmic més elevat.
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Figura 6.8. Rendiment acadèmic per tipus de centre de secundària

Font: elaboració pròpia

d) Via d’accés a la universitat

Més del 62% dels alumnes han accedit a la universitat per la via de batxillerat amb PAAU i
tenen una taxa de rendiment lleugerament superior als que han accedit per la via de formació professional i/o cicles formatius de grau superior. Com calia esperar, s’observa que els
llicenciats i/o diplomats obtenen un rendiment acadèmic una mica més alt.

Taula 6.3. Rendiment acadèmic dels estudiants per via d’accés a la universitat

Font: elaboració pròpia
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e) Modalitat de batxillerat

Respecte a la modalitat de batxillerat dels estudiants, ens centrarem únicament en les quatre modalitats més populars. En aquest sentit, els que presenten millors taxes de rendiment
són els d’arts i música seguits dels que provenen de ciències de la natura i de la salut, i els
d’humanitats i ciències socials. En darrer terme, i amb una diferència de més de deu punts
percentuals, trobem els de la modalitat tecnològica.

Taula 6.4. Rendiment acadèmic dels estudiants per modalitat de batxillerat

Font: elaboració pròpia

f) Nota d’accés a la universitat

Quant a la nota d’accés a la universitat dels alumnes de les universitats públiques catalanes, cal tenir present que no tenim informació en aquest aspecte sobre gairebé el 25% dels
estudiants analitzats i que el 0,14% no ha declarat la seva mitjana a les PAAU. De la resta,
una quarta part ha entrat a la universitat amb una qualificació de 5. Tot i això, la nota mitjana
d’accés a la universitat se situa prop del 5,92 i la nota màxima ha estat del 9,27.
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Taula 6.5. Estadístics descriptius de la nota d’accés a la universitat dels alumnes

Font: elaboració pròpia

Si ara agrupem les notes en intervals, observem que el 40% ha accedit a la universitat amb
una qualificació inferior al 5,5; un 17%, entre un 5,5 i 5,99; un 29%, entre un 6 i un 6,99, i
un 15%, entre un 7 i un 10. En el moment d’analitzar el rendiment dels estudiants segons
aquests grups no sorprèn trobar que els que tenen una millor nota d’accés són els que tenen
una taxa de rendiment acadèmic més elevada.

Figura 6.9. Rendiment acadèmic per nota d’accés a la universitat

Font: elaboració pròpia

g) Coneixements d’ofimàtica

L’estudi dels coneixements d’ofimàtica previs a l’entrada a la universitat i la seva relació
amb el rendiment acadèmic de l’alumne es presenta en els tres gràfics següents. En el pri-
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mer gràfic s’estudia la part d’estudiants que registra un rendiment acadèmic alt, i es comparen els percentatges d’estudiants en funció dels coneixements que han declarat tenir de
fulls de càlcul, processadors de textos i bases de dades. En el segon i tercer gràfics es replica l’estudi per als estudiants amb un rendiment acadèmic mitjà (superen entre el 50% i
80% dels crèdits matriculats) i baix (superen menys del 50% del que es matriculen).

A nivell global, el 72% declara tenir un bon coneixement de processadors de textos, mentre
que quan es pregunta sobre el coneixement de fulls de càlcul, aquest percentatge se situa
en una mica menys del 39%. Respecte al coneixement de bases de dades, el percentatge
es redueix encara més: aproximadament el 34% considera que té un bon coneixement de
bases de dades.

Quan parem atenció als estudiants que superen més del 80% dels crèdits matriculats en
funció del seu nivell d’ofimàtica, trobem resultats que criden l’atenció. D’una banda, veiem
que el nivell dels estudiants en processadors de textos no afecta el seu rendiment, ja que
pràcticament la proporció d’estudiants no varia. D’altra banda, quant al nivell dels alumnes
en qüestions relatives a les bases de dades i als fulls de càlcul, s’observa que el fet de tenirne més coneixements fa que s’obtinguin pitjors resultats acadèmics.

Figura 6.10. Rendiment acadèmic alt per coneixements d’ofimàtica

Font: elaboració pròpia

Per als alumnes que presenten un rendiment acadèmic mitjà, la tendència varia considerablement. Sembla que el fet de tenir més coneixements en fulls de càlcul i bases de dades
afecta positivament el seu rendiment. En canvi, com més coneixement de processadors de
textos tenen pitjor rendiment acadèmic registren.
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Figura 6.11. Rendiment acadèmic mitjà per coneixements d’ofimàtica

Font: elaboració pròpia

Els resultats per nivells de rendiment baixos no sorprenen, ja que a mesura que s’incrementen els coneixements d’ofimàtica en tots tres aspectes també s’incrementa el rendiment dels
estudiants.

Figura 6.12. Rendiment acadèmic baix per coneixements d’ofimàtica

Font: elaboració pròpia
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h) Coneixements d’idiomes estrangers
Un altre aspecte analitzat és el grau de coneixement d’idiomes estrangers. En aquest sentit s’han
estudiat els nivells d’alemany, anglès, francès i italià. Tal com s’ha fet en el punt anterior, en els
tres gràfics que es mostren a continuació, s’analitza el grau de coneixement dels quatre idiomes
proposats per als diversos nivells de rendiment acadèmic de l’estudiant de forma diferenciada.
En general, els estudiants que accedeixen a les universitats públiques catalanes saben anglès. Més del 29% declara tenir-ne un bon coneixement i aproximadament el 51%, regular.
D’altra banda, menys del 2% accepta que té un coneixement nul de l’idioma.
Quant a la resta d’idiomes proposats, els nivells són considerablement inferiors, sobretot en
italià i alemany. En concret, poc més del 45% declara que no sap francès, gairebé el 63%
que no sap italià i més del 74% que no sap alemany. No obstant això, aproximadament l’1%
considera que té un bon nivell d’alemany i tan sols el 0,67% reconeix tenir un alt nivell d’italià. Aquesta xifra s’incrementa fins a prop del 6% per al cas del francès.
Per als alumnes que superen més del 80% dels crèdits matriculats sembla que el fet de tenir
més coneixements d’anglès, francès i alemany afecta positivament el seu rendiment acadèmic. No obstant això, tenir coneixements d’italià fa que s’obtinguin pitjors resultats que
els que declaren desconèixer el idioma. En aquest context s’ha de ser conscient que estem
parlant de diferències entre un col·lectiu molt reduït de persones i que aquesta afirmació no
s’ha de prendre com una premissa.
Figura 6.13. Rendiment acadèmic alt per coneixements d’idiomes estrangers

Font: elaboració pròpia

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

Universitat i societet xarxa

473

Internet i el rendiment acadèmic...

La tendència varia, però, quan s’analitzen els estudiants que registren una taxa de rendiment
mitjana i baixa. D’una banda, s’observa que com més anglès, francès i alemany saben, pitjor és
el seu resultat acadèmic. D’altra banda, un bon coneixement d’italià afecta positivament el rendiment acadèmic de l’alumne. De la mateixa manera que abans, hem de posar de manifest que
aquest comportament, per al cas de l’italià, no es pot interpretar com un resultat, ja que la gran
majoria dels estudiants ha declarat que té un coneixement nul del idioma.

Figura 6.14. Rendiment acadèmic mitjà per coneixements d’idiomes estrangers

Font: elaboració pròpia

Figura 6.15. Rendiment acadèmic baix per coneixements d’idiomes estrangers

Font: elaboració pròpia
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i) Disposició d’ordinador i connexió a Internet abans d’entrar a la universitat

Com calia esperar, la gran majoria dels estudiants que realitzen les proves d’accés a la universitat han integrat les noves tecnologies en les seves vides. En concret, set de cada deu
alumnes matriculats a les universitats públiques catalanes ja disposaven d’un ordinador
amb connexió abans d’entrar a la universitat.

No obstant això, veiem que la tecnologia afecta de manera molt diferent en el rendiment
acadèmic de l’alumne. Els estudiants amb millors resultats són els que no tenien ordinador
però utilitzaven Internet i després vindrien els que no disposaven d’ordinador i tampoc no
utilitzaven Internet. En tercer lloc, trobaríem els que tenien ordinador sense connexió i, finalment, els que disposaven d’un ordinador amb connexió a Internet abans d’accedir a la
universitat.

Figura 6.16. Rendiment acadèmic per disposició d’ordinador i connexió a Internet
abans d’entrar a la universitat

Font: elaboració pròpia

6.4.3. Aspectes relacionats amb la formació universitària dels estudiants

Aquest subapartat mostra els diversos aspectes relacionats amb la formació universitària
dels estudiants i quines repercussions presenten en els nivells de rendiment acadèmic.
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a) Àrea a la qual estan adscrits els estudis que cursa l’estudiant

La proporció dels estudiants de lletres i de ciències en la nova matriu de dades és molt semblant a la que havíem apuntat per a la mostra extreta arran de les respostes obtingudes de
l’enquesta on line.

En la figura que es mostra a continuació podem veure que els alumnes matriculats en ensenyaments de lletres presenten un rendiment acadèmic més elevat que els de ciències.

Figura 6.17. Rendiment acadèmic per àrea a la qual estan adscrits els estudis que cursa l’alumne

Font: elaboració pròpia

b) Indicador que l’estudiant està cursant una segona carrera universitària

Si parem atenció als estudis que ha finalitzat l’estudiant en l’actualitat, s’observa que molts
estan cursant una segona carrera universitària. En aquest context, s’ha cregut convenient
crear un indicador sobre aquest aspecte, ja que, com es pot apreciar en el gràfic següent,
aquest fet afecta més el rendiment de l’alumne que no pas si ha fet una llicenciatura o una
diplomatura. En concret, veiem que els estudiants que estan cursant una segona carrera
universitària registren unes taxes de rendiment cinc punts percentuals per sobre dels que
acaben d’entrar a la universitat des de batxillerat o mòduls professionals. Per tant, es confirma el que s’havia mencionat sobre els efectes de la via d’accés en el rendiment acadèmic.
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Figura 6.18. Rendiment acadèmic segons si l’alumne està cursant una segona carrera

Font: elaboració pròpia

c) Indicador que l’alumne està en els primers cursos dels estudis que cursa

El 46,51% dels alumnes analitzats està en els dos primers cursos de l’ensenyament en què
s’ha matriculat.

No sorprèn observar una relació directa entre el rendiment acadèmic i el curs que fan els
estudiants. De fet, en la figura següent s’aprecien millor les diferències, ja que s’ha recollit
l’efecte de l’indicador que discrimina els estudiants dels dos primers cursos de la resta.
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Figura 6.19. Rendiment acadèmic segons si l’alumne està als primers cursos de la
carrera

Font: elaboració pròpia

6.4.4. Relació dels estudiants amb l’ús no acadèmic de les TIC

En aquest epígraf es mostren els efectes dels usos no acadèmics de les TIC en el rendiment acadèmic dels estudiants.

a) Habilitats de l’alumne en l’ús d’ordinadors i d’Internet

En general quatre de cada cinc alumnes pensa que té un nivell avançat o mitjà d’habilitats
en l’ús d’ordinadors i d’Internet. No obstant això, com es pot apreciar en la taula següent,
sembla que a mesura que els alumnes declaren que tenen més habilitats informàtiques els
resultats acadèmics que obtenen disminueixen de manera considerable.

De fet, existeix una diferència de gairebé deu punts percentuals entre el col·lectiu d’estudiants que supera més del 80% dels crèdits matriculats que es considera expert en habilitats
tecnològiques i el que declara que té un nivell bàsic o mitjà.
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Taula 6.6. Rendiment acadèmic segons les habilitats de l’estudiant en l’ús
d’ordinadors i d’Internet

Font: elaboració pròpia

b) Tipus de connexió que té l’estudiant

A primera vista, sembla que el tipus de connexió tingui relació amb els crèdits que supera
l’estudiant universitari. D’una banda, en la figura que es mostra a continuació, podem apreciar que els alumnes obtenen millors resultats acadèmics quan tenen connexió lenta. Però,
d’altra banda, també hem de considerar que estem parlant d’una part molt petita de l’estudiantat català, ja que el 88% dels nostres alumnes disposen com a mínim de connexió ràpida a Internet.

Figura 6.20. Rendiment acadèmic segons el tipus de connexió que té l’estudiant

Font: elaboració pròpia
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c) Disposició d’ordinador fix i/o portàtil

Tot i que les diferències són relativament petites, els estudiants que declaren que estan sense connexió a Internet tenen un rendiment més elevat que la resta. En segon lloc, trobem
els que disposen d’un ordinador portàtil amb connexió. En tercer, els que tenen un ordinador fix amb connexió. Finalment, els que tenen pitjors resultats són els que disposen tant
d’un fix com d’un portàtil amb connexió a Internet.

Recordem que això és completament raonable amb els resultats que havíem obtingut quan
parlàvem de la disposició d’ordinador i de connexió dels estudiants abans d’entrar a la universitat.

Taula 6.7. Rendiment acadèmic segons la disposició d’ordinador fix i/o portàtil de
l’estudiant

Font: elaboració pròpia

d) Lloc de connexió a Internet

Quan comparem el rendiment acadèmic de l’alumne amb el lloc des d’on es connecta a Internet, veiem que, quan els estudiants accedeixen a la Xarxa des d’altres llocs diferents de
la universitat, llar o feina obtenen millors resultats.

D’altra banda, s’observa que amb vista a obtenir un rendiment més elevat, és preferible connectar-s’hi des de la universitat o des de la llar abans que fer-ho des de la feina. Això en el
fons és normal, ja que, com es pot comprovar, quan s’estudia l’efecte de les variables socials en el rendiment, els alumnes que treballen disposen de menys temps per a estudiar i,
en principi, haurien d’obtenir pitjors resultats acadèmics.
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Figura 6.21. Rendiment acadèmic per lloc de connexió

Font: elaboració pròpia

La taula que es mostra a continuació analitza el nombre de llocs des d’on es connecta a
Internet l’estudiant segons les tres franges resultants de la ràtio entre crèdits superats i matriculats. En aquest sentit, veiem que tenen una relació indirecta i, per tant, com més llocs
de connexió utilitza l’alumne, menys rendiment acadèmic obté.

Taula 6.8. Rendiment acadèmic segons el nombre de llocs des d’on es connecta
l’estudiant

Font: elaboració pròpia
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e) Anys que fa que es connecta a Internet

La relació existent entre els anys que l’estudiant es connecta a Internet i el seu rendiment
acadèmic varia segons l’interval d’anys que considerem. De fet, en la taula següent es comprova que no es detecten diferències molt grans. De totes maneres, tot i que només representin aproximadament el 3%, els que obtenen millors resultats són els que només fa un o
dos anys que es connecten a Internet. Si establim un rànquing de més a menys rendiment
acadèmic, trobaríem que en segon lloc es troben els que fa entre 5 i 6 anys que s’hi connecten, seguits dels que fa 3 i 4 anys i, finalment, tancarien la classificació els que naveguen
des de fa més de 7 anys.

Taula 6.9. Rendiment acadèmic segons els anys que fa que l’estudiant es connecta a
Internet

Font: elaboració pròpia

f) Nivell de competència actual de l’estudiant

Segons el que es desprèn de la taula que es mostra a continuació, els efectes del nivell de
competència actual són negatius. Com més competència menys rendiment acadèmic. Recordem que el nivell de competència actual es construïa a partir de les habilitats tecnològiques de l’estudiant, el nombre de dies que es connecta a Internet a la setmana i la durada
de les seves sessions actives a la Xarxa.
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Taula 6.10. Rendiment acadèmic segons el nivell de competència actual de l’alumne

Font: elaboració pròpia

g) Ús de programari lliure per part de l’alumne

Quant a l’ús que fan els alumnes de les universitats públiques catalanes del programari lliure (GNU/Linux, Firefox i Apache, entre altres), en relació amb el seu rendiment acadèmic,
s’observa que els que més utilitzen el programari lliure obtenen pitjors resultats en comparació amb els que no l’utilitzen.

Taula 6.11. Rendiment acadèmic segons l’ús de programari lliure per part de l’alumne

Font: elaboració pròpia

i) Nivell d’expertesa de l’estudiant

De la mateixa manera que passava amb el programari lliure, en la taula següent podem
veure que els estudiants que tenen un nivell d’expertesa més alt tenen una taxa de rendiment més baixa que els que no són tan experts.
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Com ja vàrem indicar en el capítol d’usos no acadèmics, més del 90% dels alumnes entrevistats presenten uns nivells d’expertesa mitjà i avançat. No obstant això, hi ha molta més gent
amb rendiment alt que tenen un nivell mitjà que no pas amb un nivell d’expertesa avançat.

Taula 6.12. Rendiment acadèmic segons el nivell d’expertesa de l’alumne

Font: elaboració pròpia

i) Tipus d’usuari

En aquest punt ens centrem a analitzar la relació existent entre el tipus d’usuari (passiu, participatiu i creatiu) i el percentatge de crèdits superats respecte als matriculats. D’una banda,
és important tenir present que com a usuari creatiu s’entén aquell que ha creat una pàgina
web, un wiki o un weblog i que, en la nostra matriu de dades, representa més del 45% de
l’estudiantat de les universitats públiques catalanes.

Un altre cop, veiem una relació inversa entre l’ús de la tecnologia i el rendiment de l’alumne.
En concret, els usuaris passius són els que obtenen millors resultats i els creatius esdevenen els que presenten unes taxes de rendiment més baixes.

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

Universitat i societet xarxa

484

Internet i el rendiment acadèmic...

Figura 6.22. Rendiment acadèmic segons el tipus d’usuari que és l’estudiant

Font: elaboració pròpia

j) Quantitat d’usos que fa de la Xarxa

L’efecte negatiu observat fins ara en qüestions tecnològiques queda verificat també quan s’estudia el nombre d’usos que els alumnes fan de la Xarxa i els relacionem amb el seu rendiment.

En la figura que es mostra tot seguit es veu que, tot i que representin tan sols el 2%, els estudiants que concentren l’ús d’Internet en quatre o cinc aspectes són els que obtenen una taxa de
rendiment més elevada. Entre els que fan ús de la Xarxa per a no més de dotze aspectes es
veu més clar, ja que representen prop del 23% i més de tres de cada cinc estudiants presenten
una proporció superior al 80% dels crèdits superats respecte als matriculats.
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Figura 6.23. Rendiment acadèmic segons la quantitat d’usos que l’estudiant fa de la Xarxa

Font: elaboració pròpia

k) Canvis d’hàbits arran d’utilitzar Internet de manera usual

Quan analitzem els canvis d’hàbits arran de fer un ús d’Internet més intensiu i quina és la
seva relació amb la proporció de crèdits que supera l’alumne, veiem que obtenen un rendiment acadèmic més alt els que no han vist modificats excessivament els seus hàbits.

Figura 6.24. Rendiment acadèmic segons el nombre de canvis d’hàbits arran d’utilitzar Internet

Font: elaboració pròpia
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6.4.5. Estil d’aprenentatge dels estudiants

En aquest apartat s’analitzen les repercussions de l’estil d’aprenentatge de l’estudiantat sobre el seu rendiment acadèmic. Aquest estudi diferencia entre diversos grups de factors que
hi poden influir. Així, s’estudia l’efecte de les TIC en el procés d’aprenentatge, de la metodologia d’aprenentatge i de l’autoavaluació de l’alumnat. Finalment, també s’aprofundeix en
altres aspectes més integrats en l’expedient de l’estudiant.

a) Les TIC en el procés d’aprenentatge

Un cop analitzat l’impacte de les TIC en general en el rendiment dels alumnes universitaris,
en aquest epígraf s’estudia l’efecte sobre els resultats acadèmics de diversos aspectes
d’usos, hàbits i experiències de la integració d’Internet en el procés d’aprenentatge dels estudiants. Així, un determinant clau hauria de ser el fet que els alumnes hagin tingut contacte
amb cursos que incorporin les noves tecnologies. D’aquesta manera es podria veure quin
és l’efecte en el rendiment quan el model d’ensenyament que ofereixen les universitats incorpora les TIC.

– Experiència de l’estudiant en models híbrids i on line

En aquest sentit, quant a l’experiència dels estudiants en cursos on line i semipresencials,
veiem que més de la meitat només han realitzat cursos presencials, un 26% ha participat
en models híbrids, un 16% en models on line i el 5% restant en tots dos.

En el moment que creuem el rendiment dels estudiants amb el tipus de cursos que han seguit, veiem que els alumnes que no tenen cap experiència en models híbrids i/o on line són
els que obtenen pitjors resultats.

Per contra, els que presenten unes taxes de rendiment acadèmic més elevades són els
alumnes que han realitzat algun curs on line, seguits dels que tenen experiència en models
híbrids i, en tercer lloc, els que han participat en els dos tipus de cursos.
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Taula 6.13. Rendiment acadèmic segons l’experiència de l’estudiant en models
híbrids i on line

Font: elaboració pròpia

– Ús d’Internet per a seguir cursos de formació

A part del model d’ensenyament rebut pels estudiants, és important analitzar l’efecte en el
rendiment acadèmic dels alumnes segons la intensitat d’ús d’Internet en el seguiment de
cursos de formació. Això queda reflectit en la taula que es mostra a continuació.

Com es pot apreciar, no es pot establir una relació entre el fet d’utilitzar Internet per a seguir
cursos de formació i el rendiment acadèmic. De fet, veiem que tant els que no han seguit
mai un curs de formació on line i els que acostumen a fer-ho obtenen uns resultats més elevats i que els que tenen un rendiment pitjor han estat els que declaren que han fet un ús
normal dels cursos de formació.

Taula 6.14. Rendiment acadèmic segons l’ús d’Internet per a seguir cursos de
formació

Font: elaboració pròpia
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– Canvis d’hàbits acadèmics arran d’utilitzar Internet de manera usual

En aquest punt s’estudia la relació del rendiment acadèmic dels estudiants amb els canvis
d’hàbits acadèmics que han realitzat. En primer lloc, cal matisar que s’han entès com a hàbits acadèmics anar a la biblioteca, assistir a classe i estudiar a casa. En segon, és important destacar que el 75% dels alumnes opina que Internet no els ha afectat o bé els ha portat
a modificar tan sols un dels hàbits acadèmics proposats.

No obstant això, del gràfic següent podem deduir que, en general, modificacions en un aspecte repercuteixen positivament en el rendiment dels estudiants.

Figura 6.25. Rendiment acadèmic segons la quantitat d’hàbits acadèmics que ha modificat l’alumne

Font: elaboració pròpia

– Dedicació en el temps a estudiar a casa, anar a la biblioteca i assistir a classe
des que utilitza Internet

Un de cada dos estudiants no modifica el seu hàbit d’estudiar a casa arran d’utilitzar Internet
i, com és normal, els que declaren que estudien més a casa obtenen un millor rendiment.

D’altra banda, només tres de cada deu estudiants declaren que Internet els ha afectat en la
seva decisió d’anar a la biblioteca. Com també calia esperar, els que van més a la biblioteca
incrementen la seva ràtio de crèdits superats.
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Finalment, en la figura següent, s’observa que tan sols el 10% dels alumnes creu que el fet
d’incorporar Internet en la seva vida diària ha repercutit en el fet que vagin a classe. Lògicament, els que diuen que assisteixen més a classe obtenen un rendiment més elevat.

Figura 6.26a. Rendiment acadèmic segons la modificació en els hàbits d’estudiar a
casa

Font: elaboració pròpia

Figura 6.26b. Rendiment acadèmic segons la modificació en els hàbits d’anar a la biblioteca

Font: elaboració pròpia
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Figura 6.26c. Rendiment acadèmic segons la modificació en els hàbits d’assistir a
classe

Font: elaboració pròpia

– Ús de la biblioteca

Respecte a l’ús de la biblioteca i en la mateixa línia que es comentava amb els hàbits acadèmics, en la taula que es mostra a continuació es pot comprovar que els estudiants que fan un
ús més intensiu de la biblioteca obtenen millors resultats acadèmics. Això és del tot lògic, ja que
per ús de la biblioteca s’està considerant la consulta del catàleg, de les bases de dades i revistes
en línia, utilitzar el servei de reserves, sol·licitud i ampliació del període de préstec a través d’Internet, i també sol·licitar informació i documentació mitjançant el correu electrònic.

Taula 6.15. Rendiment acadèmic segons l’ús que l’alumne fa de la biblioteca

Font: elaboració pròpia
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– Modificació en la disposició de maquinari per part de l’alumne des de la seva
entrada a la universitat

L’efecte de l’adquisició de maquinari no està prou clar, ja que la gran majoria dels alumnes
universitaris ja disposaven d’ordinador durant els estudis de secundària i de batxillerat. No
obstant això, si bé és cert que els que segueixen sense tenir maquinari presenten uns rendiments més alts que no pas els que disposen d’ordinador, també ho és que els que passen
de tenir maquinari a no disposar-ne en el període universitari són els que presenten les taxes de rendiment més elevades.

Taula 6.16. Rendiment acadèmic segons la modificació en la disposició de maquinari
per part de l’alumne des de la seva entrada a la universitat

Font: elaboració pròpia

– Adquisició de connexió des de la seva entrada a la universitat

Tot i que tan sols estem parlant del 8% dels entrevistats, sembla que el fet d’haver adquirit
connexió a Internet a partir d’haver accedit a la universitat afecta positivament el rendiment
dels estudiants.
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Figura 6.27. Rendiment acadèmic segons l’adquisició de connexió per part de l’alumne des de la seva entrada a la universitat

Font: elaboració pròpia

b) La metodologia d’aprenentatge

En aquest apartat s’estudia la repercussió de la metodologia d’aprenentatge que tria l’alumne en el seu rendiment. En aquest sentit, també s’hi consideren aspectes més subjectius,
com ara opinions sobre el seu propi estil d’aprenentatge i l’arquitectura de la informació, entre altres.

– Opinió de l’alumnat sobre el seu propi estil d’aprenentatge

En la figura següent es detalla l’opinió dels alumnes sobre el seu propi estil d’aprenentatge en relació amb les noves tecnologies. De fet, el que es pretén és que els alumnes reflexionin sobre si Internet afavoreix el seu procés d’aprenentatge, els permet aprendre
més ràpid i amb menys esforç i si consideren que la docència que incorpora les noves
tecnologies és preferible a la docència més tradicional. D’aquesta manera es pot mesurar
de manera indirecta l’impacte de la intensitat d’ús de les TIC en les estratègies d’aprenentatge dels alumnes.

Malauradament, l’efecte d’aquesta opinió sobre el rendiment acadèmic dels estudiants no
resulta estadísticament significatiu.
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Figura 6.28. Opinió de l’alumnat sobre el seu propi estil d’aprenentatge

Font: elaboració pròpia

– Ús del material d’aprenentatge
De la mateixa manera que en el subapartat anterior, les preferències en les disposicions
dels continguts del curs tampoc no tenen repercussions sobre els crèdits superats pels
alumnes universitaris. Destaca el fet que un de cada dos estudiants universitaris prefereix
fer un ús més extensiu de material d’aprenentatge basat en les noves tecnologies. És a dir,
aposten per l’accés als materials en format digital encara que no renuncien als materials
impresos ni al fet de prendre apunts directament del professor.
Figura 6.29. Ús del material d’aprenentatge per part de l’alumnat

Font: elaboració pròpia
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– Valoracions sobre l’arquitectura de la informació o lògica hipertextual

En aquest punt s’han analitzat les valoracions dels estudiants sobre l’arquitectura de la informació. S’ha indagat sobre si creien que la lògica hipertextual afavoria la seva comprensió
lectora i la seva capacitat de comprensió de continguts. També s’han tingut present les valoracions dels alumnes sobre si els semblava que l’arquitectura de la informació els permetia desenvolupar la seva capacitat de buscar i seleccionar continguts, d’organitzar
informació, d’ampliar informació o si, al contrari, dificultava el seu grau de concentració.

En general, s’ha detectat que el 13% dels estudiants consideren que la lògica hipertextual
ha contribuït poc al desenvolupament de totes les habilitats exposades anteriorment que tenen una estreta relació amb l’organització de continguts. No obstant això, d’aquests, gairebé el 63% ha superat més del 80% dels crèdits matriculats. En canvi, només el 55% dels
que opinen que l’arquitectura de la informació els ha ajudat força a desenvolupar aquestes
capacitats (15%) ha obtingut una taxa de rendiment alt.

Taula 6.17. Rendiment acadèmic segons les seves valoracions sobre la lògica
hipertextual

Font: elaboració pròpia

– Estil d’aprenentatge de l’alumnat

Dins de l’estil d’aprenentatge de l’alumnat, es consideren aspectes que tenen relació amb
l’esforç que realitza l’estudiant per familiaritzar-se amb l’estructura i les eines dels cursos
que han incorporat Internet al seu procés docent i altres que estan més relacionats amb les
seves estratègies en el moment d’estudiar i de fer treballs. En aquest sentit, es té present
si l’alumne cerca informació a Internet per a fer treballs, si considera que Internet li permet
elaborar els treballs més ràpidament i amb menys esforç, si li permet prescindir de la bibli-
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oteca, si es crea una llista d’adreces d’interès. Finalment, també són importants la confiança
i el rigor que atorguen els estudiants a la informació que troben a la Xarxa. D’aquesta manera, segons totes les valoracions de l’alumne en aquests aspectes, s’obté un estil d’aprenentatge que potencia de forma més o menys extensa l’ús de les TIC.

Així doncs, de la taula que es mostra a continuació es desprèn que, a priori, un estil d’aprenentatge menys favorable a Internet incrementa l’èxit acadèmic dels alumnes universitaris.
En concret, els estudiants que incorporen molt les noves tecnologies en el seu estil d’aprenentatge presenten un rendiment més baix respecte als que decideixen no emprar les TIC
en la seva manera d’estudiar i de fer treballs.

Taula 6.18. Rendiment acadèmic segons l’estil d’aprenentatge de l’estudiant

Font: elaboració pròpia

– Ús d’Internet a l’aula

Quant a l’ús de les noves tecnologies a l’aula, s’ha indagat sobre la utilització d’Internet per
a cercar informació, per a la comunicació amb el professor i amb els companys de classe,
la realització de consultes sobre el pla docent i els materials del curs, la participació en discussions on line, la subscripció a llistes de distribució en el seu àmbit d’estudi, i l’ús de la
Xarxa com a eina de treball cooperatiu i per a seguir el curs.

En la taula següent veiem que, contràriament a altres aspectes relacionats amb les noves
tecnologies, es pot apreciar que fer un ús d’Internet a l’aula més intensiu és molt més favorable al rendiment dels estudiants.
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Taula 6.19. Rendiment acadèmic segons la percepció de l’alumne de l’ús d’Internet a l’aula

Font: elaboració pròpia

c) L’autoavaluació de l’alumnat

En aquest epígraf es consideren tant les dificultats que suposen per a l’alumne incorporar
Internet en el seu procés d’aprenentatge com la seva valoració sobre qualitat de la informació que troben a la Xarxa, sense oblidar la seva valoració sobre si es consideren o no preparats per a aprendre a través d’Internet.

– Obstacles que suposa la introducció de les TIC

Respecte als obstacles derivats de la incorporació d’Internet es fa referència a l’idioma,
l’allau d’informació, el fet de trobar allò que s’està cercant, la navegabilitat i les dificultats
amb el programari.

En general, els estudiants que pensen que Internet no suposa un obstacle per al seu procés
d’aprenentatge tenen una taxa de rendiment acadèmic superior als que són més reticents
a la incorporació de les noves tecnologies, ja que consideren que la seva utilització està plena de dificultats.
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Taula 6.20. Rendiment acadèmic segons la quantitat d’obstacles que percep l’alumne
en la introducció de les TIC a l’àmbit acadèmic

Font: elaboració pròpia

– Valoracions sobre la qualitat de la informació

La qualitat de la informació que troben els estudiants a l’hora de fer treballs es basa en la
qualitat i el rigor que atorguen a les fonts cercades.

Com es pot veure en la taula següent, hi ha una relació inversa entre la valoració de la qualitat i els resultats acadèmics dels estudiants de les universitats públiques catalanes.

Taula 6.21. Rendiment acadèmic segons la percepció per part de l’alumne de la
qualitat de la informació que troba a la Xarxa

Font: elaboració pròpia
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– Autovaloració per a aprendre a través d’Internet

En general, tres de cada quatre alumnes es consideren preparat per a aprendre a través
d’Internet. No obstant això, estadísticament no s’han trobat indicis que aquest fet tingui repercussions en el rendiment acadèmic dels estudiants universitaris.

Figura 6.30. Autovaloració de l’alumnat per a aprendre a través d’Internet

Font: elaboració pròpia

d) Aspectes relacionats amb l’expedient dels estudiants

L’últim grup de factors que afecten l’estil d’aprenentatge de l’alumne amb TIC són els relacionats amb el seu expedient. En aquest punt s’inclouen, d’una banda, els crèdits matriculats acumulats, els crèdits superats acumulats i la taxa de rendiment històrica de l’alumne.
De l’altra, també es considera la durada teòrica de l’ensenyament que cursa l’estudiant, els
crèdits teòrics de la carrera, el percentatge de crèdits que ha superat respecte als teòrics i
el coeficient de repetició de crèdits. En aquest darrer aspecte cal dir que, tal com es veurà
posteriorment, com més elevat és el coeficient de repetició de crèdits menys vegades s’han
matriculat els estudiants dels mateixos crèdits.

En general, la mitjana de crèdits teòrics dels ensenyaments en què estan matriculats els estudiants entrevistats se situa en 276 aproximadament. Per altra banda, els estudiants han
superat una mitjana de poc més del 48% dels crèdits de què consta la seva carrera amb un
coeficient mitjà de 0,92. Per tant, els alumnes de les universitats catalanes no requereixen
més d’una matriculació per a superar els crèdits teòrics de l’ensenyament que cursen.
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En aquest sentit, en la taula següent es pot observar que els nostres estudiants han superat
una mitjana de prop de 152 crèdits, mentre que s’han matriculat d’una mitjana d’aproximadament 174 crèdits. Per tant, la taxa de rendiment històric mitjana de l’alumnat de les universitats públiques catalanes se situa en aproximadament el 75,5%.
Taula 6.22. Principals estadístics dels crèdits teòrics de l’ensenyament, de la taxa de
crèdits superats, del coeficient de repetició de crèdits matriculats, dels crèdits
superats acumulats, dels crèdits matriculats acumulats i del rendiment acadèmic
històric dels alumnes el curs 2005-2006

Font: elaboració pròpia

– Crèdits teòrics de l’ensenyament
Les carreres de 400 crèdits o més són les que tenen estudiants amb un rendiment acadèmic
més alt. En aquest sentit, el 77% dels alumnes de medicina, de llicenciatures de primer i segon
cicles i d’enginyeries superiors superen més del 80% dels crèdits de què es matriculen.
Taula 6.23. Rendiment acadèmic segons els crèdits teòrics de l’ensenyament que cursa

Font: elaboració pròpia
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– Durada teòrica dels estudis

En el mateix sentit que en el punt anterior, es pot comprovar que els estudiants dels ensenyaments amb una durada teòrica de sis anys (medicina i alguna enginyeria superior) obtenen millors resultats acadèmics.

No obstant això, no es pot afirmar que a mesura que s’incrementa la durada dels estudis
augmenta el rendiment del alumnes matriculats. De fet, només el 55% dels estudiants de
carreres de cinc anys supera el 80% dels crèdits de què es matriculen. D’altra banda, un
63% dels alumnes d’ensenyaments de segon cicle presenten un rendiment acadèmic alt.

Taula 6.24. Rendiment acadèmic segons la durada teòrica de l’ensenyament que
cursa

Font: elaboració pròpia

– Taxa de crèdits superats de l’ensenyament

Respecte a la taxa de crèdits superats de l’ensenyament, un de cada dos alumnes entrevistats ha superat com a màxim el 25% dels crèdits teòrics dels seus estudis. En termes de
rendiment, s’observa que a mesura que els estudiants van acabant la carrera que estan cursant el seu resultat acadèmic millora considerablement, sobretot quan superen el 75% dels
crèdits teòrics.
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Figura 6.31. Rendiment acadèmic segons la taxa de crèdits superats dels estudis en curs

Font: elaboració pròpia

– Coeficient de repetició de crèdits

El coeficient de repetició dels crèdits és una ponderació dels crèdits segons les vegades
que un alumne s’ha matriculat dels mateixos crèdits. Quan l’estudiant es matricula per primera vegada, la ponderació és la unitat perquè cursa l’assignatura per primer cop. Les ponderacions establertes pel CUR són les que es mostren a continuació:

•

Els crèdits ordinaris matriculats per primera vegada reben una ponderació d’1.

•

Els crèdits ordinaris matriculats per segona vegada reben una ponderació de 0,7.

•

Els crèdits ordinaris matriculats per tercera vegada reben una ponderació de 0,5.

•

Els crèdits ordinaris matriculats per quarta vegada o més reben una ponderació de 0,2.

En aquest sentit, veiem que el 53,05% dels alumnes s’ha matriculat dels seus crèdits per
primera vegada i la resta ho ha fet més d’una vegada. En general, s’observa que, de mitjana, el 38,18% s’ha matriculat dels crèdits fins a dues vegades i que tan sols el 0,81% dels
estudiants s’ha matriculat de la totalitat dels crèdits quatre o més vegades.

D’altra banda, si parem atenció a la relació amb el rendiment acadèmic de l’alumne, podem
veure que els alumnes amb millor rendiment superen els crèdits la primera vegada que s’hi
matriculen.
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Figura 6.32. Rendiment acadèmic segons el coeficient de repetició de crèdits matriculats

Font: elaboració pròpia

– Taxa de rendiment històric

El 70% dels entrevistats s’ha matriculat de, com a màxim, 225 crèdits des que va començar
la seva trajectòria universitària, mentre que la proporció d’estudiants que ha superat aquesta mateixa franja de crèdits és del 75%.

Figura 6.33. Distribució dels crèdits superats i matriculats el curs 2005-2006

Font: elaboració pròpia
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De la mateixa manera que vam calcular la taxa de rendiment dels estudiants per al curs
2005-2006, el seu rendiment històric s’ha obtingut mitjançant la ràtio de crèdits superats
acumulats i crèdits matriculats acumulats. En aquest context, cal aclarir que en el càlcul del
rendiment històric s’han deduït els crèdits superats i matriculats el curs 2005-2006.
D’aquesta manera s’ha pogut reflectir la taxa de rendiment acumulada en el passat que
efectivament tenien els estudiants i estar en condicions de comparar-la amb la taxa de rendiment present.

De totes maneres, els resultats obtinguts són totalment previsibles i no ens ha sorprès detectar que hi ha una relació directa entre el rendiment acadèmic històric de l’alumne i el seu
rendiment present. Com més elevat és el seu rendiment històric, més elevat és el seu rendiment actual.

Figura 6.34. Rendiment acadèmic el curs 2005-2006 segons el rendiment acadèmic
històric acumulat

Font: elaboració pròpia

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

Universitat i societet xarxa

504

Internet i el rendiment acadèmic...

6.5. Les variables de l’entorn tecnològic institucional
Per tal de caracteritzar l’entorn institucional de l’alumnat i veure com es relaciona amb el seu
rendiment acadèmic, s’han creat tota una sèrie de variables, relacionades amb les tecnologies,
que defineixen la universitat i l’àrea on estudia cada alumne. D’aquesta manera, les variables
seran compartides per tots els alumnes que estudien en una mateixa institució (UB, UAB, UdG,
UOC, UdL, UPF, URV i UPC) dins una mateixa àrea (ciències o lletres), i en la majoria dels casos s’obté un continu de 16 valors i s’estudiarà si el fet de formar part d’aquest segment amb
unes característiques d’entorn concretes influeix en el major o menor rendiment acadèmic.
Les variables construïdes normalment són mitjanes aritmètiques de les respostes del professorat sobre diferents ítems que defineixen la institució, tot i que en els casos en què, a
més, es té informació provinent de l’alumnat, aquesta s’afegeix a la mesura21 per tal d’aconseguir una perspectiva més plural de les característiques de la institució. S’ha optat per
aquesta perspectiva, ja que considerem que són les persones que formen part de la institució, ja sigui com alumnat o com professorat, les que tenen una millor visió de la realitat
conjunta que conforma aquesta. Les variables estudiades es poden agrupar en quatre tipus:
•

Variables relacionades amb la política institucional

•

Variables relacionades amb els usos d’Internet del professorat fora de la institució

•

Variables relacionades amb els usos d’Internet del professorat com a eina didàctica

•

Variables relacionades amb la percepció de l’alumnat per part del professorat

A continuació descriurem els quatre tipus de variables i la seva relació amb el rendiment
acadèmic, estudiada mitjançant el coeficient de correlació R de Pearson. Cal aclarir que en
totes les variables institucionals estudiades el valor més baix és el que fa referència a un
major apropament a la tecnologia, però en el cas del rendiment el valor més baix correspon
a un menor rendiment acadèmic; per tant, les correlacions de signe negatiu s’han d’interpretar com a efectes positius de la tecnologia en el rendiment, i a l’inrevés.

6.5.1. Variables relacionades amb la política institucional respecte a les
tecnologies

Són les variables que mesuren la valoració que té tant el professorat com l’alumnat de les
polítiques de suport i promoció tecnològiques que s’estan portant a terme en la corresponent àrea de la institució. Així doncs, trobem les variables que mesuren la suficiència del

21. Mitjançant la mitjana aritmètica de la visió del professorat i la puntuació pròpia de l’alumne enquestat. En aquests casos la variable tindrà molts més de 16 valors, ja que la varietat és més gran.
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suport i promoció d’Internet a la institució, els obstacles institucionals que existeixen a l’hora
d’usar Internet i la disponibilitat de materials d’aprenentatge on line a la institució. En la taula
següent es mostra que aquestes variables tenen poca correlació amb el rendiment acadèmic, però s’observa una lleugera tendència a tenir un rendiment més alt en el cas de les
àrees de les universitats que donen més suport a Internet, posen menys obstacles i faciliten
els materials on line.

Taula 6.25. Correlacions entre les variables de política institucional i el rendiment
acadèmic
R de Pearson

Significació

Suport i promoció

–0,05405

< 0,001

Materials d’aprenentatge

–0,04372

0,0002

Obstacles institucionals

–0,08325

< 0,001

Font: elaboració pròpia

6.5.2. Variables relacionades amb els usos no acadèmics d’Internet per part
del professorat de la institució

Aquestes variables mesuren el perfil tecnològic del professorat tenint en compte els usos
no didàctics que aquest fa fora de l’aula. En la taula 6.26 s’observa com, de les dues variables que surten amb significativitat, l’expertesa del professorat en l’ús d’Internet marca una
tendència molt lleugera a millorar el rendiment, mentre que en el cas de l’ús del programari
lliure succeeix el contrari.

Taula 6.26. Correlacions entre les variables d’usos no acadèmics d’Internet per part
del professorat i el rendiment acadèmic
R de Pearson
Tipus d’usuari
Expertesa
Programari lliure

Significació

0,01291

0,1151

–0,02434

0,003

0,02308

0,0048

Font: elaboració pròpia
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6.5.3. Variables relacionades amb els usos d’Internet com a eina didàctica
per part del professorat de la institució

Les variables relacionades amb els usos d’Internet del professorat com a eina didàctica mesuren tant l’autovaloració del professorat respecte a la seva capacitat d’ús de la tecnologia
com a eina docent (taula 6.27) com l’ús didàctic efectiu de la Xarxa per part del professorat
en cada àrea de cada universitat (taula 6.28). En el primer cas, s’observa que si el professorat té més capacitat d’ús didàctic de la tecnologia, l’alumnat obté un rendiment acadèmic
lleugeríssimament més alt. En el segon cas, pel que fa a les variables significatives, observem la mateixa tendència, a excepció de l’experiència del professorat com a estudiant on
line, ja que a les institucions amb més percentatge de professors amb experiència es dóna
un rendiment acadèmic més elevat de l’alumnat.

Taula 6.27. Correlacions entre les variables d’autovaloració del professorat respecte
a la seva capacitat d’ús de la tecnologia com a eina docent i el rendiment acadèmic
R de Pearson
Obstacles personals
Es considera preparat per
a la impartició de la docència
a través de la Xarxa

Significació

–0,01721

0,03571

–0,0185

0,0241

Font: elaboració pròpia

Taula 6.28. Correlacions entre les variables d’ús didàctic efectiu de la Xarxa per part
del professorat i el rendiment acadèmic
R de Pearson

Significació

Preparació de les classes

–0,04055

< 0,001

Execució de les classes

–0,02699

0,001

0,08465

< 0,001

–0,03533

< 0,001

0,00781

0,3409

–0,00891

0,2771

Experiència com a estudiant on line
Ús d’Internet en la disciplina
Ús d’Internet a l’aula
Qualitat de la informació
Font: elaboració pròpia
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6.5.4. Variables relacionades amb la percepció del professorat sobre l’ús
acadèmic d’Internet per part de l’alumnat

Finalment, aquest tipus de variables mesura la visió que té el professorat sobre la relació
de l’estil d’aprenentatge de l’alumnat amb les tecnologies. Aquí trobem l’opinió que té el professorat de la institució sobre la tendència a l’ús d’Internet en l’aprenentatge per part dels
alumnes i l’opinió d’aquest sobre la millora del rendiment acadèmic per part de l’alumnat, si
el curs és on line o semipresencial. En aquest sentit, seguint la mateixa dinàmica que en
els punts anteriors, observem que hi ha una petita correlació entre una opinió positiva sobre
l’efecte de les TIC en l’alumnat per part del professorat i el rendiment acadèmic.

Taula 6.29. Correlacions entre les variables relacionades amb la percepció del
professorat sobre l’ús acadèmic d’Internet per part de l’alumnat i el rendiment
acadèmic
R de Pearson

Significació

Opinió sobre l’estil d’aprenentatge

–0,02111

0,01

Rendiment on line

–0,05742

< 0,0001

Rendiment semipresencials

–0,06208

< 0,0001

Font: elaboració pròpia

En resum, de tots els punts estudiats es pot deduir que el fet que l’entorn institucional sigui
favorable a l’ús de les tecnologies gairebé no es relaciona amb el rendiment acadèmic de
l’alumnat, però el poc que ho fa és quasi sempre de forma positiva, a excepció dels fets que
el professorat usi programari lliure i tingui experiència en cursos on line. Per tant, semblen
més importants les característiques personals i socials de l’alumnat a l’hora d’avançar en
l’explicació del rendiment acadèmic.
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6.6. Les variables de l’entorn social

En aquest punt s’analitzarà la relació entre el rendiment acadèmic de l’estudiantat i les variables socioeconòmiques familiars, la relació de l’estudiant amb el mercat laboral, i les variables geogràfiques de residència i mobilitat.

6.6.1. La posició social familiar: variables socioeconòmiques i culturals

Per tal de mesurar la influència dels estudis i l’ocupació dels pares en el rendiment acadèmic de l’alumnat universitari català, s’ha creat la variable “posició social familiar”, que agrupa l’ocupació del pare i la mare, així com els estudis de cadascun. La figura 6.35 mostra
que el 12,43% de l’alumnat universitari pertany a una família de posició social elevada, el
19,06% a una de posició social mitjana-alta, el 37,19% a una de posició social mitjana, el
30,09% de posició mitjana-baixa i l’1,22% a una de posició social baixa.

Figura 6.35. Posició social familiar de l’alumnat

Font: elaboració pròpia

En la taula 6.30 es mostra la relació entre la posició social i el rendiment acadèmic, i s’hi
observa que els alumnes provinents d’una família de posició social alta o mitjana-alta, així
com els d’una posició social baixa, són els que tenen més rendiment acadèmic. Ells alumnes provinents de famílies de posició social mitjana o mitjana-baixa són els que tenen un
rendiment acadèmic menor.
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Taula 6.30. Rendiment acadèmic segons la posició social familiar

Font: elaboració pròpia

Ara bé, quines de les variables que componen la posició social familiar provoquen aquesta
relació entre rendiment acadèmic i posició social familiar? En primer lloc, si analitzem l’ocupació del pare i la mare de l’alumnat, observem que, basant-nos en les proves d’associació
bivariades més comunes (taula 6.31), no existeix una relació significativa entre rendiment
acadèmic i l’ocupació del pare, mentre que, per contra, sí que existeix amb la de la mare.

Taula 6.31. Associació de la categoria professional del pare i de la mare amb el
rendiment acadèmic
Khi quadrat
Categoria professional del pare
Categoria professional de la mare

p-value

3,1228

0,5375

27,5309

< 0,001

Font: elaboració pròpia

Aquesta relació amb la categoria professional de la mare queda palesa, ja que, com es
mostra en la taula 6.32, són els fills de treballadores qualificades les que tenen un rendiment
acadèmic menor i els de mares directives i amb professions associades a alguna titulació
universitària els que tenen un rendiment més elevat.
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Taula 6.32. Rendiment acadèmic segons la categoria professional de la mare

Font: elaboració pròpia

Pel que fa als estudis dels pares, ens trobem en un cas similar al de l’ocupació, ja que el
rendiment acadèmic i el nivell d’estudis de la mare tenen una relació significativa estadísticament, però, per contra, no succeeix el mateix amb el nivell d’estudis del pare (vegeu la
taula 6.33).

Taula 6.33. Associació del nivell d’estudis del pare i de la mare amb el rendiment
acadèmic
Khi quadrat
Nivell d’estudis del pare
Nivell d’estudis de la mare

p-value

5,4373

0,2453

32,3501

< 0,001

Font: elaboració pròpia

El sentit de la relació detectada entre els estudis de la mare i el rendiment acadèmic, tal com
es mostra en la taula 6.34, és positiu ja que com més nivell d’estudis materns existeix més
alt és el rendiment acadèmic, i amb una diferència destacada són els fills de mares amb un
nivell d’estudis alt els que tenen un millor rendiment acadèmic.

Taula 6.34. Rendiment acadèmic segons el nivell d’estudis de la mare

Font: elaboració pròpia
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En resum, es pot dir que les nostres anàlisis posen de manifest que si hi ha una influència
de la posició familiar en el rendiment acadèmic de l’alumnat universitari català es deu sobretot al nivell d’estudis i a l’ocupació de la mare, atès que tradicionalment són aquestes les
que han tingut un pes més gran en l’educació dels fills i, per tant, en la transmissió de valors
socials, actituds i expectatives d’una generació a una altra.

D’altra banda, cal dir que la posició social també està relacionada amb el tipus d’usos que
es fa d’Internet per part de l’alumnat; així doncs, s’observa que els estudiants provinents de
famílies de posició social més alta usen una mica menys Internet en l’àmbit acadèmic (tant
per a seguir cursos, taula 6.35, com per a estudiar des de casa, taula 6.36).

Taula 6.35. Ús d’Internet per a seguir cursos segons la posició social familiar

Font: elaboració pròpia

Taula 6.36. Canvi d’hàbits en l’estudi des de casa provocats per Internet segons la
posició social familiar

Font: elaboració pròpia

També es comprova que hi ha un grau d’expertesa més alt com més elevada és la posició
social i, per tant, més capacitat per a fer servir Internet per a usos acadèmics, però en
aquest sentit els alumnes de posició social elevada es diferencien del conjunt de la pobla-
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ció, on es veu una relació positiva entre els usos acadèmics i l’expertesa personal, ja que
com hem vist és l’alumnat de posició social elevada el que menys usos acadèmics fan. D’altra banda, és interessant recordar en aquest punt que el nivell d’expertesa té una relació
negativa amb el rendiment acadèmic, ja que, com s’ha vist, són els alumnes més experts
en l’ús d’Internet els que menys rendiment tenen.

Taula 6.37. Expertesa en l’ús d’Internet segons la posició social familiar

Font: elaboració pròpia

De totes maneres, cal matisar que la influència de les desigualtats socioeconòmiques familiars en el rendiment acadèmic universitari és menor que la que té en graus inferiors de l’ensenyament, a causa de l’edat de l’alumne i del fet que, tal com han demostrat altres estudis,
“els estudiants quan arriben a la universitat ja han estat filtrats en els nivells inferiors del sistema educatiu” (Ronquillo et al., 1997), i per tant les desigualtats socials més importants que
es generen en el producte de l’educació com a conjunt en tots els seus nivells han actuat
abans d’arribar a la universitat, i arriben aquells sobre els quals no han actuat.

6.6.2. La relació de l’estudiant amb el mercat laboral: feina i emprenedoria

Quant al fet de compaginar una feina remunerada amb els estudis, s’observa que els alumnes procedents de famílies d’una posició social més elevada ho fan en menor mesura que
els d’una posició social menor. Aquest fet segurament és degut a la major possibilitat de rebre suport econòmic familiar que tenen els primers en comparació amb els segons.
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Taula 6.38. Treball segons la posició social

Font: elaboració pròpia

Tenint en compte aquesta relació s’interpreta millor la taula següent, que mostra que els
alumnes que compaginen els estudis amb una feina remunerada tenen menor rendiment
acadèmic que els que no ho fan, a causa segurament de la manca de temps de dedicació
que els fa anar més lents a l’hora de superar els crèdits matriculats i del fet de provenir en
major mesura de famílies amb una posició social més baixa.

Taula 6.39. Rendiment acadèmic segons la relació amb el treball

Font: elaboració pròpia

Finalment, respecte a la posició i els plantejaments de l’alumnat pel que fa al mercat de treball, és interessant veure que l’alumnat més emprenedor és el que obté un rendiment acadèmic menor, tot i que existeix una relació entre una posició social elevada (que es
relaciona amb un rendiment acadèmic més alt) i un esperit emprenedor més gran.
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Taula 6.40. Rendiment acadèmic segons l’esperit emprenedor de l’alumnat

Font: elaboració pròpia

6.6.3. Variables geogràfiques: residència i mobilitat

El fet de viure al mateix lloc del centre d’estudis no és una variable que influeixi en el rendiment acadèmic. Així, s’observa que el 59,05% de l’alumnat viu a la mateixa província on
estudia i aquesta coincideix amb la del centre on va estudiar secundària; el 9,07% viu a la
mateixa província on va estudiar secundària, però aquesta és diferent de la província on hi
ha la universitat, i per tant li exigeix un desplaçament més important, i el 6,24% viu a la mateixa província de la universitat, que és diferent de la del centre de secundària i molt probablement han canviat de lloc de residència en iniciar els estudis secundaris. Finalment, tan
sols un 0,89% viu en una província diferent de la universitat i diferent de la província on estudiava secundària.

Respecte a la relació amb el rendiment acadèmic, tal com s’observa en la taula 6.41, l’alumnat que durant el període d’estudis universitaris viu a la mateixa província on va estudiar la
secundària, però aquesta província és diferent de la de la universitat on estudia, és el que
té un rendiment acadèmic més elevat. D’altra banda, l’alumnat que va a viure a la província
on està la universitat des d’una província diferent (on va estudiar secundària) és l’alumnat
amb un rendiment acadèmic més baix.
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Taula 6.41. Rendiment acadèmic segons el lloc de residència de l’estudiant

Font: elaboració pròpia

Aquest fet es complementa amb les dades de la taula 6.42, que mostren que els alumnes
de les províncies properes a Catalunya (que suposen un 3,19% del total) són els que tenen
un rendiment acadèmic més elevat, seguit dels de totes les províncies catalanes (23,70%
del total), a excepció de Barcelona (68% sobre el total). L’explicació pot venir donada pel fet
que són els alumnes d’aquestes províncies, a causa de la seva proximitat amb les universitats catalanes o a Barcelona, els que es poden permetre en major mesura un desplaçament al centre universitari des de la seva província de residència.

Taula 6.42. Rendiment acadèmic segons la procedència de l’alumnat

Font: elaboració pròpia
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En aquest sentit, la taula 6.43 ens mostra que els alumnes que realitzen un desplaçament
diari a la província del centre universitari (que representen el 9,86% del total) són els que
tenen una taxa d’eficàcia més alta en el rendiment acadèmic.

Taula 6.43. Rendiment acadèmic segons els desplaçaments de l’alumnat

Font: elaboració pròpia

Els resultats d’aquestes taules s’expliquen per diferents motius. D’una banda, trets psicològics i motivacionals, ja que els alumnes que continuen vivint a la província on van estudiar
secundària i es desplacen diàriament a una altra província per a seguir la seva formació universitària tenen un al·licient extra per a acabar els estudis per a guanyar de nou el temps
invertit en desplaçaments i, a més, com que disposen de menys temps els és més difícil de
compaginar estudis i treball, i per tant tenen una dedicació més exclusiva. D’altra banda, el
fet de viure l’experiència d’anar a viure al lloc del centre d’estudi porta molts cops associada
una dinàmica d’emancipació personal major i de canvi d’hàbits i relacions que pot influir negativament en els resultats acadèmics.
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6.7. Determinants del rendiment acadèmic

En aquest apartat s’analitzen, de forma conjunta i tenint present les seves interaccions, quins
són els factors que afecten més la probabilitat que l’alumnat superi menys del 80% dels crèdits en què es matricula. És a dir, tenint en compte la definició de la variable rendiment acadèmic que s’ha realitzat prèviament en aquest mateix capítol, es tracta de determinar quines
variables influeixen en el fet que l’alumnat no tingui un rendiment acadèmic alt.

Per tant, atès que tan sols ens interessava discriminar els condicionants que fan que un determinat alumne obtingui bons resultats acadèmics, s’ha construït una variable de rendiment acadèmic que reflecteixi aquest fet. En aquest context, el rendiment dicotomitzat pren
els valors següents:

•

Yi = 1, quan el rendiment és superior a 0,8 i, com a conseqüència, indica un rendiment
acadèmic alt de l’alumne.

•

Yi = 0, en cas contrari. És a dir, quan l’estudiant supera menys del 80% dels crèdits en
què s’ha matriculat i, per tant, no presenta un rendiment elevat, sinó què més aviat es
podria qualificar com a rendiment acadèmic mitjà o fins i tot baix.

Així doncs, a causa de la naturalesa de la nova variable, s’ha cregut convenient ajustar un
model lògit binomial (Novales, 1993). En aquest context, tenim una variable dicotòmica a
explicar per tot un seguit de factors. La funció logística ens permet detectar quins són els
que més influeixen en l’alt rendiment dels estudiants universitaris i, per tant, saber quines
variables fan que els alumnes tinguin menys possibilitat d’aconseguir un rendiment acadèmic alt.

Gràcies a la teoria i a l’anàlisi descriptiva i bivariada prèvia, s’ha fet una selecció de les variables més importants que poden influir en aquest model. Cal dir que, en el cas que les variables triades fossin qualitatives, se n’ha fet una transformació dicotòmica prèvia abans
d’introduir-les en el model. En aquest sentit, s’han creat tot un seguit de dummies per tal de
no incomplir les hipòtesis bàsiques dels models de regressió logística (Greene, 2003).

Per tant, en un primer moment es van triar les 27 variables explicatives que es detallen a
continuació:

•

Emprenedoria (binària) (EMPREN)

•

Posició social alta (binària) (PSALTA)

•

Posició social mitjana (binària) (PSMITJA)
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•

Experiència en cursos on line (binària) (OL)

•

Experiència en cursos semipresencials (binària) (SP)

•

Procedència d’un centre de secundària concertat (binària) (CONCERT)

•

Usuari passiu (binària) (PASS)

•

Usuari expert (binària) (USEXPER)

•

Alumne favorable a la lògica hipertextual (binària) (LOGHIP)

•

Estil d’aprenentatge favorable a l’ús Internet (binària) (ESTILAP)

•

Ús d’Internet a l’aula (binària) (UIA)

•

Estudiant de llicenciatura (binària) (LLIC)

•

Treball (binària) (Treb)

•

Sexe (binària) (Sex)

•

Edat (numèrica) (Edat)

•

Àrea de ciències o lletres (binària) (GArea)

•

Segona carrera (binària) (CAR2)

•

Cursos inicials dels estudis (binària) (CUR_INI)

•

Nota de les PAAU (numèrica) (NOTA)

•

Volum d’ús d’Internet (numèrica) (v3R)

•

Coeficient de repetició (numèrica) (COEF_REP)

•

Crèdits teòrics de l’estudi (numèrica) (CTE)

•

Crèdits superats de l’estudi (numèrica) (CSE)

•

Rendiment històric a la universitat (numèrica) (REND_H)

•

Desplaçament diari (binària) (DESP)

•

Obstacles institucionals (numèrica) (OBSINST)

•

Nombre de canvi d’hàbits des que usa Internet (numèrica) (U11C)

6.7.1. Models previs i elecció del model

Com és habitual, per tal d’arribar a un model òptim és necessari estimar diversos models i
posteriorment triar el que més s’adeqüi a l’objectiu de la recerca. En aquest sentit, en els
paràgrafs posteriors s’exposen els passos seguits per a arribar al model definitiu, que es
presentarà en l’apartat següent.
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En primer lloc, es va ajustar un primer model (MR1) amb totes les variables esmentades
anteriorment. Després, es va realitzar una segona estimació per veure si els factors que influïen en el rendiment actual eren els mateixos que ho feien en el rendiment històric. Així es
va calcular un segon model (MRH1) amb les mateixes variables que l’anterior, excepte lògicament el rendiment històric, que un cop transformada en binària en el mateix sentit que
el rendiment acadèmic, es va prendre com a variable depenent. Respecte als resultats obtinguts, cal mencionar que es va comprovar que les variables que influeixen en l’obtenció
de rendiments històrics no elevats són similars a les que afecten el rendiment present de
l’alumne. Com a conseqüència, era del tot raonable que, en els models MR1, MR3 i MR4,
el paràmetre que acompanya el rendiment històric presentés una capacitat explicativa molt
alta.

A partir de la conclusió anterior, es va construir un altre model lògit (MR2) que tenia com a
variable dependent el rendiment acadèmic elevat i s’hi van incloure com a regressors totes
la variables de la llista, excepte el rendiment històric. L’objectiu d’aquesta estimació va ser
mesurar la capacitat explicativa de tota la resta de factors per si sols, sense que aquests
estiguin afectats per la presència del rendiment acadèmic històric de l’estudiant.

El quart model ajustat (MR3) va ser una rèplica del primer, però en aquest cas es van treure
les variables els paràmetres de les quals no resultaven estadísticament significatius en els
models MR1 i MRH1. Per tant, si bé es va prendre com a variable que calia explicar el rendiment acadèmic elevat, es van descartar les variables explicatives següents:

•

Desplaçament diari

•

Sexe

•

Nombre de canvi d’hàbits des que usa Internet

•

Posició social mitjana

•

Experiència en cursos semipresencials

•

Procedència d’un centre de secundària concertat

•

Usuari passiu

•

Alumne favorable a la lògica hipertextual

•

Ús d’Internet a l’aula

•

Estudiant de llicenciatura

En un cinquè pas es va intentar esbrinar quins eren els condicionants més potents dels resultats acadèmics acumulats en la trajectòria universitària dels estudiants catalans. Per
aquest motiu es va ajustar el model MRH2, que incloïa el rendiment històric binari com a
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variable depenent, i com a regressors, els previstos en el model MR3. D’aquesta estimació,
es va posar de manifest que hi havia tot un seguit de paràmetres associats a variables tecnològiques que no resultaven estadísticament significatius i que, per contra, sí que ho eren
en el model MR3. En aquest sentit, es pot afirmar que factors tecnològics com l’experiència
en cursos on line i el fet de ser un usuari expert o tenir un estil d’aprenentatge favorable a
Internet no influïen en el rendiment històric però sí que influïen en el rendiment present. És
important destacar que el nostre resultat és indicatiu que l’efecte dels aspectes tecnològics
en el rendiment acadèmic de l’alumne és cada cop més elevat i que en el passat proper
aquest fet no era tan evident.

Finalment, es va construir un nou i definitiu model lògit per a explicar quines variables influeixen més en la probabilitat que un alumne presenti un rendiment acadèmic mitjà o baix. En
aquest cas, per a estimar el model MR4, es van prescindir dels regressors els paràmetres
dels quals no resultaven significatius en el model MR3. En concret, les variables que es van
treure són:

•

Segona carrera

•

Àrea de ciències o lletres

•

Posició social alta

•

Experiència en cursos on line

En la taula següent es mostren els estadístics que recullen la bondat de l’ajust de tots els
models explicats anteriorment. En aquest sentit, tot i que es pot observar que, en comparació amb la resta de models, el tercer model és el que té unes millors mesures de bondat de
l’ajust. Per tant, el model que millor explica el rendiment present seria el model MR3 i el que
millor explica el rendiment històric el model MRH1.

Taula 6.44. Comparació de la bondat de l’ajust dels models

Font: elaboració pròpia

No obstant això, nosaltres hem optat pel model MR4 per a obtenir el millor predictor de la
probabilitat que el rendiment acadèmic d’un determinat alumne no sigui elevat o, en altres
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paraules, que es consideri mitjà o baix. L’explicació de la nostra decisió rau principalment
en tres raons que compensen aquesta petita diferència en els estadístics de la bondat de
l’ajust.

En primer lloc, atenent el principi de parsimònia, el model MR4 és preferible a qualsevol altre model. El nostre model és el que inclou un nombre menor de variables explicatives i, per
tant, esdevé el més interpretable sense tenir una pèrdua de pseudo-R2 molt important. Som
partidaris que no cal utilitzar 17 regressors si amb 13 ja n’hi ha prou per a explicar el rendiment acadèmic dels alumnes el curs 2005-2006.

En segon lloc, és important destacar que tots els paràmetres associats a la totalitat de les
variables explicatives del model MR4 són estadísticament significatives a nivell individual,
cosa que no passava en cap dels altres models.

Finalment, també s’ha de tenir present que el nostre model és el que utilitza més observacions per a estimar la regressió logística. En la taula anterior es pot apreciar que el model
MR4 presenta un menor nombre de valors absents. De fet, en introduir menys variables explicatives en el model es redueix el nombre de casos amb regressors sense informar, i per
tant, es pot treballar amb un nombre més alt d’individus per al seu ajustament.

6.7.2. Interpretació del model

Un cop escollit el model MR3, en aquest apartat l’interpretarem amb més profunditat per a
aconseguir el nostre objectiu: saber quines variables de l’estudi afecten més la probabilitat
que l’alumnat no tingui un rendiment acadèmic elevat.

D’una banda, és important destacar que s’ha utilitzat informació sobre diversos aspectes de
9.140 alumnes de les universitats públiques catalanes per a estimar el nostre model de rendiment acadèmic. Això vol dir que no s’han tingut en consideració els restants 5.796 estudiants que configuraven la nostra matriu de dades.

De l’altra, tal com ja s’ha mencionat amb anterioritat, s’ha ajustat un model amb una variable
qualitativa dependent que segueix una distribució de Bernoulli. Per tant, el model estimat
forma part dels models d’elecció discreta. En concret, es tracta d’un model lògit binomial
amb una variable endògena que pren valor 1 quan un determinat alumne presenta un rendiment acadèmic alt i 0 en cas contrari. En el nostre cas, s’ha estimat la probabilitat que l’estudiant no obtingui un rendiment acadèmic elevat i que, per tant, superi menys del 80% dels
crèdits en què es matricula.
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Respecte a les mesures globals de bondat de l’ajust del model, tot i que aquestes ja han
estat comentades en l’apartat precedent, cal destacar que el model classifica bé el 87,4%
dels casos.

En l’estimació del model, finalment s’hi han inclòs tretze variables explicatives. Aquests regressors han estat triats arran de tot el procés de selecció explicat en el punt anterior. Segons es pot apreciar en la taula següent, tots els paràmetres que acompanyen les variables
explicatives incloses resulten estadísticament significatius. El contrast de significació individual dels paràmetres s’ha dut a terme mitjançant l’estadístic khi quadrat de Wald.

Taula 6.45. Estimador de màxima versemblança

Font: elaboració pròpia

Per a interpretar l’efecte dels condicionants del rendiment acadèmic ens centrarem principalment en el signe que prenen els paràmetres estimats que hi estan associats. De totes
maneres, tot i que la seva obtenció és pràcticament directa, també presentem els valors de
les odds ratios per si hom té interès a analitzar l’impacte de cada variable en el rendiment
acadèmic. Aquesta darrera mesura s’obté calculant l’exponencial de l’estimador i indica el
canvi relatiu del quocient de probabilitats oposades resultant d’incrementar en una unitat la
variable a analitzar. En aquest context, la taula 6.46 ens mostra la direcció i la intensitat dels
diversos factors que influeixen en el rendiment dels estudiants universitaris mitjançant els
estimadors, en el primer cas, i les odds ratios en el segon.
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Taula 6.46. Estimadors i odds ratios del model

Font: elaboració pròpia

A partir de la taula anterior, i tenint en compte les escales de mesura de cada variable, podem classificar les relacions dels factors que influeixen en el rendiment acadèmic dels
alumnes universitaris en dos grans grups:

a) Aspectes que influeixen negativament en el resultat acadèmic de l’estudiant

A continuació es detallen els principals condicionants que incrementen la probabilitat que
un alumne no obtingui una taxa elevada de rendiment acadèmic, és a dir, que superi menys
del 80% dels crèdits en què s’ha matriculat.

•

L’edat, com més madurs són els alumnes menys rendiment.

•

El fet de treballar dificulta la possibilitat de registrar un rendiment acadèmic elevat.

•

L’esperit emprenedor dels estudiants fa que els resultats acadèmics siguin menys notables.

•

La repetició de crèdits. Com més crèdits repeteix un alumne durant el curs és menys probable que obtingui un rendiment acadèmic elevat.

•

El volum d’ús d’Internet. Un volum d’ús d’Internet elevat dificulta el registre de rendiments alts.

•

L’expertesa en l’ús d’Internet. Els alumnes més experts utilitzant Internet no arriben a superar més del 80% dels crèdits en què es matriculen.
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L’estil d’aprenentatge més favorable a Internet. Com més favorable a l’ús d’Internet és
l’estil d’aprenentatge que adopta un alumne més probable és que no tingui un rendiment
acadèmic elevat.

b) Aspectes que influeixen positivament en el resultat acadèmic de l’estudiant

D’altra banda, tot seguit s’exposen els altres factors que redueixen la probabilitat de no tenir
un rendiment alt i que, per tant, tenen un efecte positiu en el resultat acadèmic de l’alumne.

•

Com més crèdits té l’estudi que cursa l’alumne aquest té més possibilitats de registrar
un rendiment acadèmic elevat.

•

Els alumnes que van treure millors qualificacions en les proves d’accés a la universitat
tenen més probabilitat de presentar altes taxes de rendiment acadèmic a la universitat.

•

Igualment, els alumnes que tenen un rendiment històric elevat a la universitat tenen més
possibilitats de continuar tenint una taxa elevada de rendiment.

•

Els alumnes que estan en els cursos inicials dels estudis (1r. o 2n.) acostumen a registrar
un rendiment acadèmic més elevat que els de cursos superiors.

•

A mesura que el percentatge de crèdits superats respecte als crèdits teòrics de l’estudi
que té un alumne és més gran, la seva probabilitat d’aconseguir millors resultats també
és més gran.

•

Finalment, com més obstacles hi ha per part de la institució en l’ús d’Internet s’observa
un rendiment acadèmic més alt dels alumnes d’aquella institució i àrea.

De manera agregada, constatem que els resultats de tot el procés ens mostren aspectes
molt interessants pel que fa a la relació de les noves tecnologies i el rendiment acadèmic.
En primer lloc, probablement a causa de la seva extensió massiva, cal destacar que aquestes tenen més influència sobre el rendiment en els últims anys que en el rendiment històric.

D’altra banda, s’ha comprovat que el fet de fer més ús d’Internet i ser més expert en aquest
ús afecta negativament el rendiment acadèmic mesurat com el percentatge de crèdits aprovats sobre els matriculats. L’explicació a aquest fet pot residir en el fet que el temps que es
dedica a navegar per Internet no es dedica a estudiar. Un últim aspecte força interessant és
que s’ha detectat que l’alumnat amb un estil d’aprenentatge més favorable a l’ús d’Internet
en el seu procés d’ensenyament també obté un rendiment acadèmic menor.
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6.8. Conclusions

A grans trets, les variables de l’entorn social no tenen un paper molt important en el rendiment acadèmic dels estudiants universitaris. L’excepció la trobem en les que relacionen
l’alumne amb el mercat de treball. En aquest sentit, els alumnes que compaginen els estudis amb alguna activitat remunerada i els que demostren un esperit més emprenedor tenen
un menor rendiment acadèmic que la resta.

D’altra banda, amb referència a les variables de l’entorn institucional mesurades en el nostre estudi, cal dir que són el grup menys important a l’hora de determinar el rendiment acadèmic.

Quant a les variables personals, s’ha comprovat que efectivament condicionen molt més els
resultats acadèmics dels estudiants universitaris, especialment l’edat i tots els aspectes relacionats amb l’expedient acadèmic de l’alumne, sense oblidar la seva posició respecte al
nombre de crèdits teòrics de l’ensenyament en què estan matriculats.

De la part més específica d’aquest estudi, l’anàlisi de l’impacte d’Internet en l’àmbit universitari, es desprèn que les noves tecnologies no són la causa principal de l’obtenció d’un resultat acadèmic o un altre. De fet, mitjançant l’anàlisi conjunta dels factors determinants del
rendiment acadèmic elevat, es comprova que les variables relacionades amb les tecnologies no són les principals per tal d’explicar quin és el rendiment acadèmic de l’alumnat català.

La nostra anàlisi demostra que cada cop més l’ús d’Internet és una variable influent en el
rendiment acadèmic dels estudiants universitaris catalans. Segons els nostres resultats,
aquesta influència esdevé negativa quan parlem dels usos no acadèmics. En aquest sentit,
confirmem la relació trobada en altres estudis similars, en què s’indica que l’alumnat que
usa més Internet disposa de menys temps per a dedicar-se a feines acadèmiques, i per tant,
és lògic que tingui un rendiment acadèmic inferior. Així doncs, s’ha comprovat empíricament
que hi ha tot un seguit de factors que afecten de manera negativa els resultats dels estudiants.

En aquest context un alt nivell de competència i expertesa en l’ús d’Internet i els ordinadors,
un ús més intensiu del programari lliure, una actitud més participativa i creativa a la Xarxa,
utilitzar Internet per a moltes coses i modificar excessivament els hàbits fan que l’alumnat
universitari català registri un rendiment acadèmic menor.

Pel que fa als usos acadèmics, la relació no és tan clara. A priori podria semblar que, com
es dóna en el cas dels nivells d’estudis més baixos (Sigalés et al., 2007), com més usos
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acadèmics es fan millors resultats s’obtenen en l’expedient universitari. No obstant això, en
la nostra anàlisi hem trobat que no és sempre així.

D’una banda, es comprova que sí que hi ha una relació positiva en el cas d’usar les TIC
com a eina complementària per a ser més actiu i participatiu en els estudis que es cursa.
Així doncs, variables com l’ús d’Internet que realitza un alumne per a comunicar-se amb el
professor i amb els seus companys fan que aquest tingui millors resultats. En el mateix sentit, l’ús dels serveis on line que ofereix la biblioteca, l’experiència d’haver seguit algun curs
que utilitzi Internet, ja sigui aquest on line o semipresencial, i el fet d’estudiar més des de
casa arran de l’ús habitual d’Internet són variables que influeixen positivament en el rendiment acadèmic. No obstant això, no hem d’oblidar que aquests condicionants es veuen potenciats amb un requisit previ per a poder aprofitar les oportunitats d’implicació i participació
que ofereixen les TIC: que l’alumne no tingui obstacles importants per a l’ús acadèmic de
la Xarxa.

D’altra banda, es comprova que el fet de tenir un estil d’aprenentatge favorable a l’ús d’Internet té efectes negatius sobre el rendiment acadèmic. En aquest sentit, el fet de ser més
favorable a l’arquitectura de la informació i el fet d’atorgar més confiança i rigor a les fonts
d’informació que es troben a Internet també tenen un paper negatiu en els resultats dels estudiants universitaris. Una possible explicació a aquest fet ja ha estat apuntada en altres capítols. En concret, s’ha detectat una falta de suport per part de les universitats a la
metodologia docent favorable a Internet. De fet, en l’actualitat, a l’hora d’avaluar, es tenen
més presents els aspectes més tradicionals del procés d’ensenyament que no pas els basats en les noves tecnologies. En aquest context, és important tenir present que la introducció progressiva de l’espai europeu d’educació superior pot canviar aquesta dinàmica i
adaptar l’estil d’ensenyament a un estil d’aprenentatge en què l’ús de les TIC sigui un factor
positiu. No obstant això, en el moment de realitzar aquest estudi, aquesta concordança no
es dóna i probablement sigui la causa del menor rendiment dels alumnes que tenen un estil
d’aprenentatge favorable a Internet.

Quant a la resta de variables tecnològiques que influeixen negativament en el rendiment
acadèmic, cal dir que són dues que fan referència a canvis d’hàbits; d’aquesta manera, el
fet d’anar menys a classe i a la biblioteca des que es té Internet influeix negativament en el
rendiment acadèmic. Això es pot explicar per dos motius: primer, perquè aquest canvi sigui
en favor d’activitats no acadèmiques i, segon, perquè se substitueixi el valor afegit que dóna
anar a classe i a la biblioteca per la informació que es troba a la Xarxa. En aquest sentit, es
torna a posar de manifest que les TIC usades com a complement de les classes en el procés d’aprenentatge afavoreixen el rendiment acadèmic, però té efectes totalment contraris
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quan s’intenta substituir l’ensenyament rebut a la universitat per l’autoaprenentatge basat
exclusivament en la informació que es troba a Internet.

Respecte a la posició social familiar, podem veure que influeix almenys en tres aspectes
rellevants pel que fa als usos d’Internet: d’una banda, destaca un aspecte no acadèmic,
com l’expertesa en l’ús, i de l’altra, dos factors acadèmics molt relacionats, com són l’ús de
la Xarxa per al seguiment de cursos i el canvi en l’hàbit d’estudiar des de casa arran de la
utilització d’Internet. Així doncs, com més alta és la posició social familiar de l’alumne
aquest té més expertesa en l’ús d’Internet i fa servir la Xarxa en major mesura per a seguir
cursos de formació. Com a conseqüència, indirectament, podem dir que utilitza més Internet per a estudiar des de casa.

Per acabar, cal mencionar que, si bé més expertesa va en contra de l’obtenció d’un rendiment acadèmic alt, un canvi d’hàbits que potencia més l’estudi des de casa a partir de la
introducció d’Internet va lligat a registrar millors resultats. Per tant, no podem concloure que
els usos relacionats amb una posició social familiar determinada siguin la causa de tenir un
rendiment acadèmic més alt, tal com succeeix en l’ensenyament de primària i secundària
(Sigalés et al., 2007).
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7.1. Introducció

El desenvolupament i la implantació dels avenços tècnics propis de la societat de la informació aplicats al món de la recerca acadèmica ha donat com a resultat l’aparició de tota
una sèrie de noves eines que han generat la possibilitat d’introduir transformacions en els
quatre grans àmbits següents:

•

La gestió administrativa de l’activitat de recerca mitjançant programes informàtics de
gestió.

•

L’emmagatzematge d’informació i l’accés a la informació. Parlem sobretot de la proliferació de les bases de dades i l’ampliació de la seva capacitat.

•

La producció de la recerca. En aquest àmbit es poden observar tres tipus de canvis:
– L’anàlisi de les dades. Els programes informàtics d’anàlisi, de simulació, etc. han
permès facilitar la feina d’analitzar les dades empíriques obtingudes en les recerques.
– La recerca comunicativa grupal basada en la comunicació: tant les eines que tant
sols permeten la difusió d’informació, idees i dades (correu electrònic, llistes de
distribució, xats...) com les eines que a més permeten la matisació, ampliació i
discussió d’aquesta (fòrums, wikis...) han permès més comunicació entre científics i la creació de comunitats virtuals que han donat un nou impuls al trencament
de l’aïllament en la producció científica.
– La recerca col·laborativa a través d’eines i/o estructures que permeten el treball
conjunt d’investigadors mitjançant Internet. Aquestes estructures normalment estan constituïdes formalment, ja sigui per les universitats o per altres institucions
que potenciïn la recerca conjunta, i han permès una expansió del treball en xarxa
dels investigadors.

•

La difusió dels resultats de la recerca realitzada. Les revistes electròniques, tant de lliure
accés com de pagament i les pàgines web han esdevingut nous suports per a la publicació dels resultats de les recerques acadèmiques, però també cal tenir present que els
resultats es poden publicar, de manera menys formal, en altres suports que permetin la
seva discussió, com fòrums, weblogs, wikis, etc. Això sempre que es vulgui obtenir un
feedback per part de la resta de la comunitat virtual.

Aquest capítol tractarà d’analitzar, sobretot, els usos que es donen en la recerca acadèmica
de les tecnologies que Internet ha permès desenvolupar més clarament: les que faciliten en
major mesura la comunicació entre investigadors mitjançant la Xarxa. Per tant, l’anàlisi
d’aquest capítol se centrarà especialment en la recerca comunicativa, la recerca col·labo-
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rativa i la difusió de resultats utilitzant Internet. Amb aquesta finalitat analitzarem les preguntes concretes del qüestionari que versen sobre la recerca acadèmica. És, doncs, un capítol
basat sobretot en informació quantitativa.
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7.2. L’ús d’Internet en la activitat de recerca

La figura 7.1 mostra que a Catalunya l’ús d’Internet en l’activitat de recerca del professorat
és una realitat plenament instaurada. Més de la meitat de professors del sistema universitari
català (51,42%), declara fer molt ús d’Internet en la seva activitat de recerca i un 81,39%
declara fer-ne molt o força ús, fet que posa de manifest que Internet s’ha convertit en una
eina clau en aquest àmbit. Cal tenir en compte que aquest és un indicador de l’ús global
d’Internet en la recerca i no es matisa en quins àmbits es dóna aquest ús, ja que aquesta
qüestió la tractarem més endavant.

Figura 7.1. Ús d’Internet en l’activitat de recerca

Font: elaboració pròpia

Partint de les dades que ens mostren que l’ús d’Internet en l’activitat de recerca és força
elevat, el pas següent és intentar esbossar si hi ha diferències significatives en aquest ús
dins del professorat del sistema universitari català segons les seves característiques. Per
això dividirem aquestes característiques en quatre tipus:

•

Pertinença institucional

•

Sociodemogràfiques

•

Usos personals

•

Usos docents
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7.2.1. Usos d’Internet en l’activitat de recerca segons la pertinença
institucional

Analitzant en quin tipus d’universitat el professorat fa un ús més alt d’Internet en la seva activitat de recerca, s’observa que les universitats presencials no tècniques del sistema tenen
uns valors d’ús més alts, i que estan en un nivell inferior la universitat virtual i la universitat
tècnica del sistema.

Taula 7.1. Usos d’Internet en l’activitat de recerca segons el tipus d’universitat

Font: elaboració pròpia

7.2.2. Usos d’Internet en l’activitat de recerca segons les característiques
sociodemogràfiques

Com es pot veure en les taules dels annexos, no hi ha una diferència gaire significativa en
l’ús d’Internet en l’activitat de recerca segons el sexe: el 82,72% de les dones l’usen molt o
força enfront d’un 80,31% dels homes, i en ambdós casos és una minoria residual la que
l’usa poc o gens.

Quant a l’edat, tal com mostra la taula 7.2, sí que es detecta una tendència clara: com més
jove és el professorat fa un ús més elevat d’Internet en la seva activitat de recerca; el màxim
és el 71,98% dels menors de 30 anys (xifra que arriba al 91,76% si sumem les dues categories més elevades) i el mínim és de 30,08% dels més grans de 60 anys (68,43% sumant
les dues categories més elevades). Aquesta tendència es correspon amb les que s’han observat per a usos personals i docents del professorat en capítols anteriors; per tant, és clar
que l’edat és una variable clau per a explicar l’ús de les noves tecnologies.
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Taula 7.2. Usos d’Internet en l’activitat de recerca segons l’edat

Font: elaboració pròpia

Si se separa el professorat entre els que compaginen l’activitat acadèmica amb alguna altra
activitat laboral remunerada i els que no ho fan, s’observen diferències significatives. Tal
com es veu en la taula 7.3, els que es dediquen en exclusiva a l’activitat acadèmica declaren utilitzar en major mesura Internet en la recerca. Aquest fet es pot explicar degut al fet
que molts professors que compaginen l’activitat laboral fan menys recerca (en bastants casos són només associats docents), i per tant és lògic que usin menys Internet per a la seva
activitat investigadora.

Taula 7.3. Usos d’Internet en l’activitat de recerca segons l’exclusivitat en l’activitat
acadèmica

Font: elaboració pròpia

En la taula 7.4 es posa de manifest que la categoria laboral del professorat també està relacionada amb l’ús d’Internet que es fa en la recerca universitària. Destaquem, d’una banda,
pel seu baix ús, els professors associats (dels quals tan sols un 73,79% se situen en les
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dues categories més elevades d’ús) i, d’altra banda, pel seu alt ús, els professors ajudants
(amb un 89,08%) i, sobretot, els becaris amb càrrega docent (amb un 98,88%). Així, els professors titulars i els catedràtics se situen en un terme mitjà. Per a entendre aquesta distribució per categories laborals, cal tenir en compte dos fets: d’una banda, el fet ja comentat
de l’escassa càrrega de recerca que tenen els professors associats que normalment compaginen el món acadèmic docent amb una altra feina i, de l’altra, el factor edat, ja que els
catedràtics i professors titulars tenen més edat que els professors ajudants i becaris amb
càrrega docent i, com s’ha dit, és el professorat més jove el que més usa les noves tecnologies.22

Taula 7, 4. Usos d’Internet en l’activitat de recerca segons la categoria professional

Font: elaboració pròpia

Una altra associació entre variables que ens remet a l’edat del professorat és la que es dóna
entre l’experiència docent i l’ús d’Internet en l’activitat de recerca (vegeu els annexos).
Aquesta associació ens mostra que els professors amb més de 20 anys d’experiència són
els que menys ús fan d’Internet en la seva activitat docent. Aquests són, lògicament, els
més grans i, per tant, els que han adquirit en major part uns hàbits de recerca al llarg de la
seva carrera acadèmica que no incorporen l’ús d’Internet i els costa més el canvi.

Quant a l’àrea, es pot observar una diferència significativa entre el professorat que pertany
a una àrea de ciències i el que pertany a una de lletres, ja que el primer fa un major ús d’Internet en la recerca acadèmica (el 84,89% afirma usar-lo molt o força) que el segon (en què
el 77,41% se situa en les mateixes categories) i aquesta tendència es dóna tant per a homes com per a dones, confirmant que el factor sexe no té pes en l’ús d’Internet en l’activitat
de recerca, tampoc si ho mirem per àrees.

22. Vegeu el capítol número 3, “De l’univers a la mostra”.
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Taula 7.5. Usos d’Internet en l’activitat de recerca segons gènere i àrea

Font: elaboració pròpia

7.2.3. Usos d’Internet en l’activitat de recerca segons els usos personals

Els usos personals d’Internet fora de l’àmbit acadèmic estan estretament lligats a l’ús que
es fa d’Internet en l’activitat de recerca. Així, com es mostra en la taula 7.6, es troba una
relació entre el grau d’expertesa personal i el grau d’ús d’Internet en la recerca acadèmica;
així, com és lògic, com més grau d’expertesa i coneixements informàtics es tenen més s’usa
Internet en la recerca. De totes formes, cal recordar que la gran majoria de professorat es
declara amb nivells mitjans o avançats d’expertesa i molts pocs amb nivells baixos.
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Taula 7.6 Usos d’Internet en l’activitat de recerca segons el nivell d’expertesa

Font: elaboració pròpia

Igualment, el fet que el professorat tingui una actitud passiva enfront de la informació d’Internet, tal com s’ha definit en el capítol d’usos, està relacionat amb un baix ús d’Internet en
l’activitat de recerca i, per contra, el fet que tingui una actitud creativa té relació amb un alt
ús d’Internet en aquesta. Finalment, cal destacar que els professors que tenen una actitud
participativa tenen uns percentatges similars als mitjans que es donen en el total respecte
a l’ús d’Internet en la recerca.

Per acabar la relació entre els usos personals d’Internet i els usos en recerca, cal destacar
que també es troba una relació positiva entre el grau de preocupació per la seguretat a Internet mesurada per la variable Netsecurity i l’ús d’Internet en la recerca, mentre que amb
el grau de preocupació pel control existent a la Xarxa (mesurat per la variable Netcontrol)
no existeix aquesta relació.

7.2.4. Usos d’Internet en l’activitat de recerca segons els usos docents

Quant a les diferències d’ús d’Internet en l’activitat de recerca segons el tipus de docència
impartida pel professorat, es poden observar dos trets principals que ens porten a parlar
d’una alta coincidència entre els professors que usen Internet en la seva tasca docent i en
la seva tasca de recerca.

En primer lloc, tal com mostra la taula 7.7, es posa de manifest que el professorat que ha
impartit alguna assignatura que combini la presencialitat amb l’ús d’Internet, és a dir, semipresencial, és el que més usa Internet a l’hora de fer recerca, tant si ha impartit només assignatures semipresencials com si també n’ha fet en línia. Per contra, els que només han
impartit cursos en línia o no han impartit cap assignatura que incorpori l’ús d’Internet tenen
un ús més baix d’Internet en la seva activitat de recerca. Per a interpretar aquestes dades,
cal recordar que la universitat virtual del sistema té uns usos inferiors d’Internet en la recer-
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ca que les presencials no tècniques i, per tant, gran part del professorat que ha impartit assignatures en línia i no semipresencials són professors d’aquesta, fet que porta a baixar els
percentatges de la categoria “sí, en línia”. Per a la resta de categories, sembla lògic que
aquell perfil que ha impartit docència usant Internet també l’usi per a portar a terme la seva
activitat de recerca.

Taula 7.7. Usos d’Internet en l’activitat de recerca segons l’experiència d’ús docent
d’Internet

Font: elaboració pròpia

Finalment, relacionat amb l’anterior, tal com mostren les taules 7.8 i 7.9, cal destacar la relació positiva existent entre l’ús d’Internet per a preparar les classes i per a impartir-les (estil
docent) amb l’ús d’Internet en l’activitat de recerca.

Taula 7.8. Usos d’Internet en l’activitat de recerca segons l’ús d’Internet en la
preparació de les classes

Font: elaboració pròpia
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Taula 7.9. Usos d’Internet en l’activitat de recerca segons l’ús de la tecnologia en la
docència

Font: elaboració pròpia
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7.3. Anàlisi de la recerca comunicativa grupal mitjançant Internet

L’ús d’Internet aplicat a la recerca ha suposat una gran millora en l’accés a les dades i en l’intercanvi d’aquestes entre investigadors, però també en l’intercanvi, difusió i discussió d’idees
i resultats de l’activitat científica. Es pot parlar, doncs, que el fet de disposar d’un canal d’interconnexió i comunicació tan potent com és la Xarxa ha beneficiat sobretot la possibilitat de
fer recerca comunicativa i recerca col·laborativa amb més facilitat, cosa que en principi hauria
de repercutir en una major execució de la recerca com a activitat col·lectiva.

Per tal de definir el que en aquest estudi s’entén per recerca comunicativa i col·laborativa,
ens és útil recordar el concepte de comunitat virtual. Repassant les diferents definicions
d’aquest, tal com ens mostra Ontalba (2002), hi ha alguns aspectes comuns en totes elles
que porten a definir-lo com “un grupo de personas congregada en función de un mismo interés que pretenden desarrollar relacionándose a través de medios interactivos localizados
en Internet”. Si aquest interès comú és un tema específic de recerca científica, som davant
de comunitats virtuals científiques. Per tant, el fet de rebre informació sobre un àmbit específic de recerca, compartir-la o discutir-la, a través d’Internet, ja genera una comunitat virtual
i no cal que estigui institucionalitzada ni que es doni un treball conjunt i coordinat de recerca.
La participació en aquesta dinàmica de les comunitats virtuals científiques la denominarem
recerca comunicativa grupal.

D’altra banda, normalment en un nivell superior d’institucionalització, coordinació i sobretot
col·laboració en la recerca, estan les xarxes d’investigació universitàries a través d’Internet.
Aquestes xarxes, sí que estan formalitzades i regulades i han de complir uns requisits, com
més treball conjunt seguint una planificació entre els membres i la persecució d’un objectiu
comú i específic d’investigació. Per tant, si bé també són comunitats virtuals, tal com les
hem definit anteriorment, són a més xarxes col·laboratives i això ens porta a definir sota un
concepte específic el tipus de recerca que es porta a terme mitjançant aquestes: la denominarem recerca col·laborativa grupal.

Cal dir que la recerca comunicativa grupal via Internet és una part dins de la recerca comunicativa via Internet. Al mateix temps, la recerca col·laborativa grupal a través d’Internet és
un subconjunt dins de la recerca comunicativa grupal que es fa als diferents tipus de comunitats virtuals científiques, ja que, per definició, tota recerca col·laborativa és comunicativa,
però no a l’inrevés. La figura 7.2 ens mostra esquemàticament la diferenciació entre recerca
comunicativa grupal no col·laborativa i la recerca col·laborativa grupal, que són els dos conceptes on centrarem la nostra anàlisi.
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Figura 7.2. La recerca comunicativa grupal

Font: elaboració pròpia

Així doncs, en aquest punt s’estudiarà, en primer lloc, l’ús d’algunes eines que poden ser
comunes a tot tipus de recerca comunicativa grupal mitjançant Internet i, en segon, la participació en l’estructura pròpia de la recerca col·laborativa grupal via Internet: les xarxes de
recerca connectades mitjançant aquest mitjà per a acabar conformant una tipologia de recerca comunicativa grupal via Internet i analitzant quines característiques del professorat
universitari català està dins de cada tipus.

Cal deixar clar que en el nostre estudi hem preferit estudiar una dinàmica més grupal de
comunicació i només s’estudiaran les eines que permeten una comunicació col·lectiva que
conforma comunitats virtuals i on es pressuposa que l’intercanvi de coneixement és més
col·lectiu, públic i obert.

7.3.1. Intensitat d’ús de les eines pròpies de la recerca comunicativa grupal

A fi d’analitzar la intensitat d’ús de les eines pròpies de qualsevol tipus de recerca comunicativa grupal a través d’Internet, en l’enquesta es va preguntar sobre la subscripció a llistes
de distribució dins del propi àmbit de recerca i sobre la participació en fòrums de discussió
de recerca, ja que, si bé no són les úniques, sí que són les eines més comunes que compleixen les característiques que s’ajusten al nostre àmbit d’estudi i, per tant, són un bon indicador del nivell de recerca comunicativa grupal existent al sistema universitari català.
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a) Subscripcions a llistes de distribució sobre el propi àmbit de recerca

Les llistes de distribució sobre el propi àmbit de recerca és el tipus d’eina que permet conformar en alguna mesura comunitats virtuals de recercaries que més s’utilitza en el conjunt
de les universitats catalanes. Tot i això, analitzant la intensitat d’ús, hi ha un percentatge
més elevat de professors que l’usen gens o poc (40,02%) que en els dos nivells més alts
(35,46%). A més, cal destacar que la moda de la distribució se situa en el valor “gens”, la
qual cosa implica que hi ha un nombre important (24,66%) de professors que no estan subscrits a cap llista de distribució.

Figura 7.3. Subscripció a llistes de distribució relacionades amb l’àmbit de recerca

Font: elaboració pròpia

b) Participació en fòrums de discussió de recerca

La participació en fòrums de discussió dins del propi àmbit de recerca suposa una participació més gran que la simple subscripció a llistes de distribució, on l’usuari generalment es
limita a rebre informació del seu interès. En aquest sentit, permet la discussió de la informació rebuda i una major agilitat en l’intercanvi d’idees, per la qual cosa es podria dir que és
una eina amb un grau d’interactivitat més alt. Segurament per l’esforç i el temps que implica
una participació en fòrums i la publicitat de les idees que s’hi pengen, tal com es mostra en
la figura 7.4, la gran majoria dels professors de les universitats catalanes utilitza poc
(31,22%) o gens (40,11%) aquesta eina de recerca comunicativa grupal, i el seu ús és bastant inferior que el de les llistes de distribució.
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Figura 7.4. Participació en fòrums de discussió sobre el propi àmbit de recerca

Font: elaboració pròpia

7.3.2. La participació en les xarxes de recerca a través d’Internet

La majoria de professorat universitari (58,17%) no participa en cap xarxa de recerca a través d’Internet, mentre que sí que ho fa un 41,83%. Aquestes xifres situen la participació en
xarxes de recerca, tal com les hem definides anteriorment, inferior a la participació en les
comunitats virtuals no col·laboratives. Sembla, doncs, que el nivell de participació en la recerca comunicativa va baixant a la vegada que disminueix el grau de passivitat de les eines
o estructures que la permeten. Quant al nombre de xarxes de recerca a través d’Internet en
què participa el professorat, cal destacar que, tal com es veu en el la figura 7.5, dels que hi
participen la gran majoria ho fan en una o dues xarxes, i és més minoritària la participació
a partir d’aquesta quantitat.
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Figura 7.5. Nivell de participació en xarxes de recerca a través d’Internet

Font: elaboració pròpia

Respecte a l’àmbit que abracen les xarxes de recerca en línia, cal dir que un 53,62% del professorat que hi participa ho fa en l’àmbit de la mateixa universitat, seguit d’un 38,82%, que ho
fa en l’àmbit internacional, un 34,93% en l’àmbit europeu, un 29,35% en l’àmbit estatal i finalment un 20,92%, que ho fa en l’àmbit de comunitat autònoma. Les xifres sobre el total del professorat, incloent-hi els que no participen en cap xarxa, es mostren en la figura 7.6.

Figura 7.6. Participació en xarxes de recerca a través d’Internet

Font: elaboració pròpia

Quant a les combinacions en la participació en els diferents tipus de xarxes a través d’Internet, la taula 7.10 ens mostra quines són. Hi destaca el fet que el 53,3% del professorat que
participa en alguna xarxa a través d’Internet ho fa només en una, mentre que el 46,7% ho
fa en diverses i que entre aquestes la combinació més habitual, amb un 5%, és la participació en xarxes de tots els àmbits territorials.
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Taula 7.10. Combinacions en la participació en xarxes de recerca per Internet

Font: elaboració pròpia

7.3.3. La recerca comunicativa grupal

L’ús de les eines presentades anteriorment es pot entendre com una escala que va de l’ús
menys col·laboratiu i passiu mitjançant llistes de distribució a l’ús més col·laboratiu (i per
tant actiu) de les xarxes de recerca, passant per un ús no col·laboratiu però actiu que mesurarem per la participació en fòrums. Per a construir aquesta escala conceptualment, s’ha
definit que tota persona que fa un ús actiu no col·laboratiu també fa un ús passiu no col·laboratiu (ja que cal rebre informació per a poder debatre-la) i que tota la que fa un ús col·laboratiu fa també un ús actiu no col·laboratiu (ja que per a col·laborar és necessari
intercanviar idees). A continuació definirem aquests conceptes.

•

Ús passiu no col·laboratiu: és l’ús d’Internet en la recerca comunicativa grupal per part
dels investigadors que es limiten a rebre informació sobre el seu àmbit d’estudi, sense
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debatre la informació a través de mitjans virtuals. L’indicador que hem usat a l’enquesta
per a mesurar aquest ús es la inscripció en llistes de distribució, ja que la gran majoria
són unidireccionals i no s’usen de fòrum de debat.
•

Ús actiu no col·laboratiu: és l’ús d’Internet en la recerca comunicativa grupal per part
dels investigadors que, a més de rebre informació de manera passiva sobre el seu àmbit
de recerca, participen en discussions en línia sobre aquesta. L’eina paradigmàtica i més
comuna d’aquest ús és el fòrum de discussió sobre l’àmbit de recerca i, per tant, la participació en aquests s’ha usat com a indicador de l’ús actiu no col·laboratiu en aquest
estudi.

•

Ús col·laboratiu: és l’ús d’Internet en la recerca comunicativa grupal per part dels investigadors que, a més de rebre informació i debatre-la, ho fan amb un objectiu comú de
recerca i, per tant, a més, col·laboren en la investigació que porten a terme. L’estructura
bàsica d’aquesta col·laboració són les xarxes de col·laboració i, per tant, la participació
en aquestes serà el nostre indicador per a mesurar aquest tipus d’ús.

Partint d’aquestes definicions s’ha creat la variable “Tipus d’usos d’Internet en la recerca comunicativa grupal”, amb quatre categories: cap ús comunicatiu grupal, passiu no col·laboratiu, actiu no col·laboratiu i col·laboratiu. Cal tenir present a l’hora d’interpretar aquesta
variable que no s’ha tingut en compte el grau d’intensitat de l’ús dels respectius indicadors,
ja que les variables en què sí que es mesura (ús de llistes de distribució i ús de fòrums)
s’han dicotomitzat per a aconseguir la mateixa escala que en les que no es mesura (participació en xarxes de recerca).

Així doncs, s’observa que el més comú és fer algun grau d’ ús col·laboratiu d’Internet
(41,83%) i, d’altra banda, que el segon valor més comú és no fer cap ús (28,25%). Per tant,
l’ús d’Internet per a la recerca comunicativa no col·laborativa queda en últim lloc, tot i que
d’una forma passiva el seu ús està molt més estès (20,38%) que de forma activa (9,54%).
En la figura 7.7 es pot veure la distribució d’aquests usos sobre el conjunt del professorat
estudiat.
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Figura 7.7. Tipus d’usos d’Internet en la recerca comunicativa grupal

Font: elaboració pròpia

A continuació, tal com s’ha fet amb l’ús d’Internet en la recerca en el punt anterior, s’estudiarà quines característiques del professorat van lligades a cada un d’aquests tipus d’ús en
la recerca comunicativa grupal.

a) Usos d’Internet en la recerca col·laborativa grupal segons la pertinença
institucional

La universitat virtual del sistema català és la que agrupa un percentatge més elevat de professorat que fa, en alguna mesura, recerca comunicativa grupal via Internet (77,89%), fet que
està molt relacionat amb el sistema docent d’aquesta universitat i amb el seu funcionament
intern. D’altra banda, cal dir que la universitat tècnica del sistema és la que en menor mesura
fa un ús d’Internet amb aquesta finalitat (67,44%), i queden entremig les universitats presencials no tècniques. Quant a quin tipus de recerca comunicativa grupal es fa, cal destacar que
la universitat virtual és també aquella en què més percentatge de professorat utilitza Internet
per a fer recerca col·laborativa i a l’hora de fer-la no col·laborativa l’usa d’una forma més activa. Quant als altres dos tipus d’universitats, com a excepció, la universitat tècnica del sistema, tot i el seu menor grau d’ús de la recerca comunicativa grupal, utilitza en major mesura la
Xarxa per a fer recerca col·laborativa que la resta d’universitats presencials.
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Taula 7.11. Tipus d’usos d’Internet en la recerca comunicativa grupal segons el tipus
d’universitat

Font: elaboració pròpia

b) Usos d’Internet en la recerca col·laborativa grupal segons les característiques
sociodemogràfiques

En primer lloc, cal destacar que continua l’absència de diferència per gènere en el cas de
l’ús de les TIC en la recerca universitària que s’ha assenyalat en el punt 2 i això per a tots
els tipus de recerca comunicativa grupal definits (vegeu els annexos).

En el grup de professorat amb menys de cinc anys d’experiència docent, s’observa un percentatge d’individus més alt que no fan cap tipus de recerca comunicativa grupal via Internet
(34,83%), mentre que el grup de 5 a 19 anys és el que més fa, segurament a causa del seu
posicionament i del fet que estan en ple rendiment acadèmic investigador. Quant a l’ús passiu no col·laboratiu d’Internet per a la recerca comunicativa, no s’observen diferències importants per experiència docent. Sembla que l’antiguitat no influeix en el fet de rebre
informació, però sí en el fet de participar-hi activament, ja que el professorat amb més de
30 anys d’experiència docent utilitza menys Internet per a la recerca comunicativa de forma
activa no col·laborativa. Quant a la recerca col·laborativa, s’observa que el professorat amb
menys experiència hi participa menys, segurament perquè encara no estan situats en les
xarxes acadèmiques.
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Taula 7.12. Tipus d’usos d’Internet en la recerca comunicativa grupal segons
l’experiència docent

Font: elaboració pròpia

El fet de compaginar l’activitat acadèmica amb alguna altra activitat laboral remunerada
està relacionat amb un percentatge més alt de professorat que no fa cap tipus de recerca
comunicativa grupal mitjançant Internet. Les causes per a explicar aquest fet són les mateixes que hem apuntat quant a les diferències que es donen en l’ús d’Internet en l’activitat de
recerca, és a dir, que el professorat que té dedicació exclusiva fa un grau de recerca més
alt i per tant també usa més Internet per a fer-la. Quant als que no compaginen activitat remunerada amb la labor acadèmica, cal dir que fan una mica més d’ús d’Internet per a la
recerca passiva no col·laborativa i, amb més diferència, més ús per a la recerca col·laborativa (43,44% enfront d’un 37,48% dels que no compaginen l’activitat acadèmica amb una
altra activitat remunerada). Quant a l’ús actiu no col·laboratiu per a la recerca grupal, no
s’observen diferències importants entre aquests grups.

Taula 7.13. Tipus d’usos d’Internet en la recerca comunicativa grupal segons
l’exclusivitat en l’activitat acadèmica

Font: elaboració pròpia
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La categoria professional del professorat està relacionada directament amb el tipus de recerca comunicativa grupal que es fa. En primer lloc, s’observa que els professors associats,
que són els que menys recerca fan, també són els que menys usen Internet per a la recerca
comunicativa grupal (un 33,85% no en fa cap ús) seguits dels professors ajudants; d’altra
banda, els becaris són els que més ús en fan, influïts segurament per l’efecte de l’edat i la
familiarització amb les noves tecnologies. Ara bé, aquests becaris cedeixen el primer lloc
als catedràtics quan es tracta de participar en xarxes de recerca (amb un 47,19%), ja que
són aquests els que més ben posicionats estan respecte al sistema de recerca i tenen més
prestigi, efecte contrari als dels professors associats i els professors ajudants, que són els
que menys participen d’aquestes xarxes usant Internet per a fer recerca col·laborativa. D’altra banda, cal matisar que el fet que els becaris es trobin per sobre dels professors ajudants
es pot entendre com un efecte de l’edat en l’ús de les noves tecnologies que amaga el major
reconeixement dels segons. En la taula 7.14 també s’observa que els professors ajudants
són el grup amb un percentatge més alt d’usuaris actius no col·laboratius.

Taula 7.14. Tipus d’usos d’Internet en la recerca comunicativa grupal segons la
categoria professional

Font: elaboració pròpia

Quant a l’adscripció a àrees d’estudis de ciències o lletres, no es troben diferències significatives en l’ús d’Internet per a la recerca comunicativa.

c) Usos d’Internet en la recerca col·laborativa grupal segons els usos personals

Pel que fa a l’ús d’Internet que es fa fora de la vida acadèmica, s’observa una clara relació
entre els que fan un ús passiu d’Internet i un baix ús d’Internet en la recerca comunicativa
grupal. Així doncs, s’observa que són quasi el doble (45,79%) els individus que no fan cap
tipus de recerca comunicativa grupal en el grup dels passius que en els altres dos grups
(26,84% els participatius i 21,57% els creatius). A més, s’observa una relació entre un ús
passiu personal i un ús passiu en la recerca comunicativa grupal. Quant a l’ús d’Internet per
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a la recerca col·laborativa, hi destaca la participació del professorat que és creatiu en el seu
ús personal.

D’altra banda, com mostra la taula 7.15, el fet de tenir un grau d’expertesa alt respecte a
Internet i la informàtica també influeix clarament en el fet d’utilitzar la Xarxa com a mitjà per
a dur a terme la recerca comunicativa grupal, especialment la col·laborativa, però també la
comunicativa activa.

Taula 7.15. Tipus d’usos d’Internet en la recerca comunicativa grupal segons el grau
d’expertesa

Font: elaboració pròpia

d) Usos d’Internet en la recerca col·laborativa grupal segons els usos docents

Hi ha una clara relació entre l’estil docent, tant en la preparació de les classes com en la
impartició d’aquestes (estil docent), amb l’ús d’Internet per a portar a terme recerca comunicativa grupal. Així, tal com s’observa en les taules 7.16 i 7.17, el fet d’usar poc o gens Internet per a les dues funcions docents esmentades està molt relacionat amb un baix ús en
aquest tipus de recerca via Internet. Quant al tipus de recerca comunicativa grupal, destaca
la forta recerca col·laborativa que fa el professorat que declara utilitzar molt o bastant Internet per a la docència (84,25% i 73,38%, respectivament) i el fet que l’ús passiu no col·laboratiu se centra en categories més baixes, en el professorat que fa bastant ús d’Internet per
a fer o preparar les classes i l’ús d’Internet actiu no col·laboratiu en la recerca comunicativa
grupal se centra en els professors que afirmen fer bastant ús per a l’activitat docent, mentre
que, com hem vist, l’absència d’ús es concentra sobretot en els que afirmen fer poc o cap
ús d’Internet en la tasca docent.
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Taula 7.16. Tipus d’usos d’Internet en la recerca comunicativa grupal segons l’ús
d’Internet en la preparació de les classes

Font: elaboració pròpia

Taula 7.17. Tipus d’usos d’Internet en la recerca comunicativa grupal segons l’ús de
la tecnologia en la docència

Font: elaboració pròpia

Quant al tipus d’assignatures que han impartit, es veu que els individus que no han impartit
mai cap assignatura que incorpori Internet, ni de forma semipresencial ni en línia, són els
que menys ús d’Internet fan per a la recerca comunicativa grupal i els que més es limiten a
fer-ho a un nivell passiu de rebre informació (25,67%). D’altra banda, el professorat que només ha impartit de forma semipresencial és el segon grup que fa menys ús d’Internet per a
fer recerca comunicativa grupal i el segon que més ho fa d’una forma passiva no col·laborativa (18,45%).

Respecte a la recerca col·laborativa mitjançant Internet, cal dir que el grup que més fa és el
mateix que fa més recerca comunicativa en aquest mitjà: els que combinen la semipresencialitat amb la virtualitat en la seva experiència docent. Finalment, cal dir que en l’ús participatiu no col·laboratiu no hi ha diferències a destacar entre els grups.
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Taula 7.18. Tipus d’usos d’Internet en la recerca comunicativa grupal segons
l’experiència d’ús docent d’Internet

Font: elaboració pròpia
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7.4. Transformacions en la publicació i difusió de la recerca

Com ja s’ha dit, Internet, sobretot a través de les revistes electròniques (tant de lliure accés
com de pagament) i de les pàgines web, ha esdevingut un nou suport per a la publicació de
resultats de les recerques acadèmiques. Doncs bé, per acabar l’anàlisi d’aquest capítol es
farà un breu esbós de com està vivint el professorat del sistema universitari públic català la
transformació que ha suposat la introducció i expansió d’aquest suport en la publicació i difusió de la recerca acadèmica. A aquest efecte, en l’enquesta en primer lloc es va demanar
per la percepció que el professorat té sobre les revistes electròniques com a suport per a la
publicació científica i, en segon lloc, es va demanar per l’ús que feien d’Internet en aquesta.
És a dir, es va demanar sobre la percepció que es té sobre una part d’aquest canal de difusió i publicació, i sobre el l’ús concret que es fa d’aquest. A continuació es mostren els resultats.

7.4.1. Adequació de les revistes electròniques com a suport per a la
publicació científica

La percepció que té el professorat de les universitats estudiades sobre les revistes electròniques com a suport per a la publicació científica és bastant bona: un 55,98% les consideren
molt o força adequades per a aquest fi, mentre que tan sols un 16,19% les considera poc o
gens adequades. Aquesta percepció va lligada en part al canvi produït en els suports d’informació que ha derivat en el fet que moltes de les revistes de més prestigi i més tingudes
en compte en el sistema de valoració formal de la recerca acadèmica per mecanismes formals siguin, avui en dia, revistes en format digital, però, d’altra banda, cal destacar que hi
ha una certa reacció en contra de la privacitat, el preu i l’oligopoli d’aquestes revistes que
pot ser la causa principal juntament amb l’estil d’ús d’Internet de l’existència del grup de
gent que les considera amb un nivell normal d’adequació, o poc o gens adequades per a la
publicació (44,02%).
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Figura 7.8. Adequació de les revistes electròniques per a la publicació

Font: elaboració pròpia

A continuació es presenten algunes característiques relacionades amb la percepció que el
professorat té sobre les revistes electròniques com a suport per a la publicació científica:

a) Percepció sobre les revistes electròniques com a suport per a la publicació
científica segons les característiques sociodemogràfiques

L’edat té un paper fonamental en la percepció sobre les revistes electròniques, ja que són
els més joves els que les consideren més adequades com a espai adequat per a la publicació científica i segons va pujant l’edat va baixant el nivell d’adequació. Aquest fet segurament ve donat pels diferents estil i costums adquirits segons la generació a la qual es
pertany en relació amb l’ús d’Internet en general. Aquest fet fa que com més baixa és la
categoria professional i com menys experiència docent es té es considerin més adequades
les revistes electròniques per a la publicació científica, ja que al sistema universitari català
els més joves tenen categories professionals més baixes i menor experiència docent.

S’observa també que el professorat que es dedica exclusivament a l’activitat acadèmica
considera millor les revistes electròniques com a mitjà per a publicar la seva recerca que
aquells que no treballen.

Respecte a l’àrea acadèmica cal destacar que el professorat de ciències té una visió molt
més positiva sobre les revistes electròniques (el 61,5% les considera molt o força adequa-
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des per a la publicació) que el de lletres (on tan sols el 48,46% les considera molt o força
adequades).

b) Percepció sobre les revistes electròniques com a suport per a la publicació
científica segons els usos personals

Els coneixements informàtics i d’Internet també influeixen clarament en la percepció de les
revistes electròniques com a canal de publicació; així doncs, com més grau d’expertesa es
té s’observa una millor consideració de les revistes com a canal de difusió de la recerca.
Lligat a l’anterior, cal dir que el fet de tenir un ús personal d’Internet passiu, actiu o creatiu
també va lligat a certes consideracions sobre les revistes electròniques com a mitjà de publicació de la recerca; així doncs, els creatius les consideren un mitjà millor que els participatius i aquests que els passius.

c) Percepció sobre les revistes electròniques com a suport per a la publicació
científica segons els usos docents

Quant als usos docents, el fet d’usar Internet a l’hora d’impartir i, en menor mesura, de preparar les classes està relacionat amb una millor valoració de les revistes electròniques com
a canal de publicació.

7.4.2. L’ús d’Internet en la publicació científica

Internet ha esdevingut en els últims temps un mitjà molt important a l’hora de publicar resultats de la recerca acadèmica, cosa que s’explica, segons els entrevistats en la fase qualitativa de la recerca, per tres raons principals:

•

La creixent digitalització de les revistes més prestigioses.

•

La publicació a Internet, a pàgines webs, de resultats que no s’aconsegueix publicar en
revistes.

•

La possibilitat d’alliberar el coneixement que permet publicar a la Xarxa.

Tenint en compte això, s’entenen millor les xifres de la figura 7.9, que mostren com, a les
universitats catalanes, el professorat declara fer servir molt Internet per a la publicació en
un 31,36% dels casos. Aquest valor és la moda i tan sols un 12,84% declara no publicar
a Internet.
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Figura 7.9. Ús d’Internet per a la publicació científica

Font: elaboració pròpia

En la taula 7.19 s’observa que el fet de considerar les revistes electròniques com un espai
adequat per a les publicacions pròpies està molt lligat al fet d’usar Internet per a la publicació acadèmica. Així doncs, és clau per a fer ús d’Internet en la publicació científica valorar
positivament les revistes digitals com a espai adequat per a publicar, però també pot haver
una influència en direcció contraria i que el fet de publicar a Internet porti a una millora en
la percepció que es té de les revistes electròniques.

Taula 7.19. Ús d’Internet per a la publicació científica segons valoració de les revistes
electròniques

Font: elaboració pròpia

D’altra banda, si fem una correlació entre l’ús declarat d’Internet en la recerca i l’ús d’Internet en la publicació, surt una correlació positiva de 0,58, fet que ens indica una relació entre
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aquests dos usos, cosa molt lògica ja que el segon forma part del primer. La taula 7.20 ens
mostra la relació entre aquests usos:

Taula 7.20. Ús d’Internet per a la publicació científica segons l’ús de d’Internet en
l’activitat de recerca

Font: elaboració pròpia

Analitzant la taula 7.21 també observem una associació entre un tipus d’ús específic: el que
es fa d’Internet en la recerca comunicativa grupal, i l’ús d’Internet per a la publicació. El professorat que no fa recerca comunicativa grupal mitjançant Internet és el que menys l’usa
per a publicar, mentre que en la part superior d’ús d’Internet per a la publicació científica
trobem molt igualats el professorat que fa recerca comunicativa grupal activa i el que fa recerca comunicativa grupal col·laborativa.

Taula 7.21. Ús d’Internet per a la publicació científica segons el tipus d’usos
d’Internet en la recerca comunicativa grupal

Font: elaboració pròpia
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En aquest punt cal plantejar-se quin tipus de professorat utilitza més Internet per a la publicació científica i quin l’utilitza menys, segons alguns grups de característiques estudiades
en altres capítols d’aquest estudi.

a) Usos d’Internet per a la publicació científica segons la pertinença institucional

El professorat de la universitat virtual del sistema és el que menys usa Internet per a la publicació científica, amb un 40% de professorat que en fa poc o cap ús per a aquest fi (cal
destacar també que el 23,12% no en fa cap ús), mentre que entre el de la universitat tècnica
del sistema hi ha un 32,05% en aquestes dues categories i en les presencials no tècniques
un 29,03%.

Taula 7.22. Ús d’Internet per a la publicació científica segons el tipus d’universitat

Font: elaboració pròpia

b) Usos d’Internet per a la publicació científica segons les característiques
sociodemogràfiques

Mantenint la dinàmica de l’ús d’Internet per a la recerca presentat fins ara, no s’observen
diferències de gènere en l’ús d’Internet per a la publicació científica.

Quant a l’edat, tal com es mostra en la taula 7.23, s’observa un grau de publicació més alt
via Internet entre el professorat més jove del sistema universitari català, tendència comuna
en l’ús d’Internet en gairebé tots els àmbits.
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Taula 7.23. Ús d’Internet per a la publicació científica segons el grup d’edat

Font: elaboració pròpia

Pel que fa a la categoria professional, s’observa que el menor ús el fa el professorat associat, ja que, com s’ha dit, és el que menys recerca realitza (un 20,31% no publica res a Internet). D’altra banda, la resta de categories segueixen una dinàmica de major a menor, on
els llocs més baixos són els que més ús fan d’Internet per a la publicació científica i a l’inrevés. Es mostra un paral·lelisme evident amb la dinàmica generacional; així, els becaris
amb càrrega docent usen molt Internet per a la publicació científica (un 54,44% dels casos),
els professors ajudants (un 41,82%), els titulars (un 30,26%) i els catedràtics (un 29,21%).
En les dues últimes categories no s’observa gaire diferència entre elles quant a l’ús d’Internet per a la publicació.

Taula 7.24. Ús d’Internet per a la publicació científica segons la categoria professional

Font: elaboració pròpia

Analitzant l’experiència docent del professorat, es detecta que el professorat amb més de
20 anys d’experiència és el que menys se situa en les dues categories més altes d’ús d’Internet per a la publicació científica (un 48,05% en la franja de 20 a 29 anys i un 44,13% en
la de més de 30 anys), seguit del de menys de 5 anys (un 50,39%). En el primer cas es
tracta d’un efecte generacional, mentre que en el segon té més efecte el fet que es dóna
menys publicació científica com menys experiència docent es té; així doncs, observem que
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en aquest grup de menys de 5 anys d’experiència és on hi ha un percentatge més alt d’individus que no usa Internet per a la publicació científica (16,89%) i, per contra, és el segon
on més percentatge hi ha de molt ús d’Internet per a aquest fi; es deixa veure l’efecte generacional combinat amb l’efecte d’una pitjor situació en el sistema de recerca.

Continuant amb la dinàmica d’ús d’Internet en la recerca, s’observa un ús d’Internet més alt
per a la publicació científica entre els que no es dediquen exclusivament a l’activitat acadèmica (un 55,28% l’usen molt o força) que entre els que compaginen aquesta amb alguna
altra activitat remunerada (on tan sols un 38,69% l’usen en el mateix grau).

Taula 7.25. Ús d’Internet per a la publicació científica segons l’exclusivitat en
l’activitat acadèmica

Font: elaboració pròpia

Finalment, cal dir que el professorat de ciències usa més Internet per a la publicació de la
recerca que el de lletres; així, un 64,68% l’usa molt o força enfront d’un 33,09% del de lletres.

c) Usos d’Internet per a la publicació científica segons els usos personals

Respecte als usos personals, en la taula 7.26 es comprova un cop més que el fet de tenir
un menor o major grau expertesa informàtica condiciona l’ús que es fa d’Internet en la vida
acadèmica; així doncs, l’ús d’Internet per a la publicació científica no és una excepció i com
més grau d’expertesa es té més grau d’aquest ús es fa. Hi destaca el 54,21% de nivell d’expertesa alt que fan molt ús d’Internet per a la publicació de la seva recerca.

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

Universitat i societat xarxa

563

L’ús d’Internet en la recerca universitària

Taula 7.26. Ús d’Internet per a la publicació científica segons el nivell d’expertesa

Font: elaboració pròpia

Lligat a l’anterior, es comprova que el fet de ser un usuari passiu, actiu o creatiu a la Xarxa
també està lligat amb l’ús de la Xarxa en la publicació científica. Així doncs, com passa en
tots els usos d’Internet en la recerca, els usuaris creatius l’usen més per a la publicació (un
57,87 l’usa força o molt) que els participatius (on el percentatge se situa en un 48,98%) i
aquests que els passius (amb tan sols un 36,68%).

Finalment, respecte als usos personals, s’observa una relació entre l’ús de programari lliure
i una major publicació de la recerca a Internet. Aquest fet es pot explicar per dos fets: el
primer perquè els usuaris de programari lliure tenen més expertesa informàtica (variable
que, com hem vist, és clau per a definir els usos d’Internet en la publicació científica i en la
recerca en general) i el segon perquè els usuaris de programari lliure tenen més arrelada
una filosofia de continguts oberts que aplicada a la publicació científica publicant en obert
a la Xarxa.

Taula 7.27. Ús d’Internet per a la publicació científica segons la utilització de
programari lliure

Font: elaboració pròpia
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d) Usos d’Internet per a la publicació científica segons els usos docents
La taula 7.28 mostra que el fet d’haver impartit algun tipus de curs semipresencial, sigui només semipresencial o combinat amb en línia, és una característica relacionada amb l’ús
d’Internet per a la publicació científica. Aquest fet és similar al que s’ha observat en l’ús d’Internet en l’activitat de recerca en el punt 2 del capítol.
Taula 7.28. Ús d’Internet per a la publicació científica segons l’experiència d’ús
docent d’Internet

Font: elaboració pròpia

Pel que fa a l’estil docent dels professors i la seva relació amb l’ús d’Internet, cal destacar
una altra tendència comuna a tots els usos de la Xarxa en la recerca acadèmica: com més
s’usa Internet en la docència, ja sigui per a preparar les classes o per a impartir-les, més
s’usa en la recerca i la publicació d’aquesta no és una excepció. Les taules 7.29 i 7.30 ens
mostren aquesta relació de forma numèrica. Com s’observa, el fet de preparar les classes
usant la Xarxa, en aquest cas, està més relacionat amb l’ús d’Internet en la publicació científica que l’ús en la impartició d’aquestes.
Taula 7.29. Ús d’Internet per a la publicació científica segons l’ús d’Internet en la
preparació de les classes

Font: elaboració pròpia
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Taula 7.30. Ús d’Internet per a la publicació científica segons l’ús de la tecnologia en
la docència

Font: elaboració pròpia
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7.5. Conclusions

L’ús d’Internet en la recerca acadèmica és una realitat instaurada en el sistema universitari
català i ha permès millores en l’accés a la informació, en la recerca comunicativa grupal i
en la difusió de la recerca.

Si s’observa en detall, es pot veure que gran part del professorat l’usa per a cercar informació (només un 24,66% del professorat universitari català no rep cap mena d’informació provinent de llistes de distribució, i cal tenir present que aquesta xifra no compta la informació
que es busca de manera autònoma, amb la qual cosa el percentatge baixaria molt).

D’altra banda, s’observa que l’ús d’Internet per a fer recerca comunicativa grupal està bastant estès, sobretot quant a la participació en alguna xarxa de recerca via Internet i la subscripció passiva a llistes de distribució relacionades amb l’àmbit de recerca. Per contra, la
participació activa en comunitats virtuals espontànies no recolzades institucionalment té
uns nivells molt minoritaris. De totes formes cal fer dues matisacions a aquests bons resultats:

•

La primera és que la participació en xarxes de recerca que usen Internet es dóna sobretot en xarxes de la mateixa universitat, la qual cosa porta a plantejar que no hi ha un trencament de les barreres físiques tan elevat com es podria donar amb les noves
tecnologies.

•

La segona matisació és més metodològica i fa referència al fet que en el nostre estudi
quantitatiu no es mesura la intensitat de participació en les xarxes de recerca i, per tant,
no permet assegurar de manera contundent que aquest aprofitament d’Internet per a la
col·laboració sigui d’una manera intensiva.

Quant a la publicació de la recerca, Internet ha esdevingut un suport clau en aquest àmbit
per tres motius principals: el prestigi d’algunes revistes en línia, la facilitat de publicació i la
col·lectivització i difusió lliure de coneixement. Aquesta publicació a Internet genera nova
informació a la Xarxa que, com s’ha vist, serà buscada per a investigar, retroalimentant la
dinàmica. Així doncs, es pot dir que Internet s’usa més com un gran magatzem on buscar i
publicar la informació que com a eina col·laborativa.

Finalment, cal dir que analitzant els usos d’Internet en la recerca que es fa per part de diferents col·lectius, s’observa que hi ha tota una sèrie de característiques que defineixen el
perfil d’usuari en els diferents àmbits de la recerca analitzats en el capítol. Així doncs, les
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característiques que defineixen el perfil d’usuari d’Internet tant per a la recerca en general i
per a la publicació de la recerca, que són coincidents, són les següents:

•

Pertinença a una universitat presencial no tècnica.

•

Homes i dones joves.

•

Dedicació exclusiva a l’activitat acadèmica (sense combinar amb cap altra activitat remunerada).

•

Adscripció a un departament de ciències.

•

Categoria laboral baixa (becari o professor ajudant).

•

Experiència docent mínima (més de 5 anys) que els garanteixi certa situació en el sistema de recerca.

•

Grau alt d’expertesa informàtica.

•

Actitud participativa o creativa respecte a la informació d’Internet en els seus usos personals.

•

Usuaris d’Internet en la activitat docent per a preparar i per a impartir les classes.

•

Experiència en la impartició de formació semipresencial.

Respecte al perfil que fa més recerca comunicativa i (si no s’indica el contrari) col·laborativa
les característiques són les següents:

•

Pertinença a la universitat virtual o tècnica del sistema.

•

Dedicació exclusiva a l’activitat acadèmica sense combinar amb cap altra activitat laboral remunerada.

•

Adscripció a un departament tant de ciències com de lletres.

•

Becaris (o catedràtics quan parlem d’adscripcions a xarxes de recerca col·laboratives
per Internet).

•

Entre 5 i 14 anys d’experiència docent.

•

Grau alt d’expertesa informàtica.

•

Actitud participativa o creativa respecte a la informació d’Internet en els seus usos personals.

•

Usuaris d’Internet en l’activitat docent per a preparar i per a impartir les classes.

•

Experiència en la impartició de formació només en línia.
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8.1. Introducció

Avui en dia el terme societat de la informació ha adquirit un ús molt comú, ja que, tal com
expressa Saorín Pérez (2002), “resume la toma de conciencia de la importancia social de
ciertas actividades de comunicación e información en la sociedad actual” i això és degut al
canvi en les estructures socials i relacions socials, fet que ha possibilitat la introducció de
les noves tecnologies i la seva utilització per les estructures socioeconòmiques, culturals i
polítiques. Doncs bé, partint del marc conceptual de l’aparició de la societat de la informació, i assumint que cada societat intenta dotar-se de les institucions necessàries per al seu
benestar i millor funcionament (creant-ne de noves i adaptant les ja existents), entendrem
molt millor per què ha estat necessari un canvi en una institució tan bàsica per a la gestió
informacional com és la biblioteca universitària. Justament en aquest capítol s’estudiarà
l’adaptació produïda per les biblioteques a causa dels canvis socials i tecnològics que s’han
donat al seu entorn en els últims temps. A aquest efecte, el capítol s’estructura en quatre
grans blocs:

•

Un primer bloc analitzarà de manera general la línia d’evolució que s’ha donat a les biblioteques per a adaptar-se als nous temps, passant de biblioteques a biblioteques digitals i darrerament encaminant-se cap al nou concepte de centres de recursos per a
l’aprenentatge i la investigació (CRAI).

•

El segon bloc estudiarà la transformació que s’ha donat en els suports de la informació
i s’hi han adaptat les biblioteques.

•

En el tercer bloc, lligat a l’anterior, es presentaran les tendències col·laboratives i de
treball en xarxa que han desenvolupat les biblioteques catalanes per a adaptar-se als
canvis.

•

Finalment, s’analitzaran els serveis que les biblioteques universitàries ofereixen a través
d’Internet i l’ús que en fa la comunitat universitària.

L’anàlisi es farà a partir tant de la informació qualitativa recollida a les entrevistes amb membres de les biblioteques universitàries catalanes com de la informació quantitativa recollida
al qüestionari que fa referència a les biblioteques.
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8.2. Transformacions de les biblioteques universitàries catalanes a l’era de
la informació

En aquest punt es farà un recorregut per les dues principals transformacions que han experimentat les biblioteques universitàries catalanes en els últims anys per a adaptar-se a la
societat de la informació: la transformació de biblioteca universitària clàssica a la biblioteca
digital universitària i el canvi de biblioteca universitària digital a centre de recursos per a
l’aprenentatge i la investigació. En la figura 8.1 es mostra esquemàticament aquest procés
i les principals causes que han provocat les transformacions: la introducció de la informàtica
i Internet en el primer canvi i de l’espai europeu d’educació superior (EEES) i l’espai europeu de recerca (ERA) en la segona transformació.

Figura 8.1. Esquema de les transformacions de les biblioteques universitàries catalanes

Font: elaboració pròpia

8.2.1. De la biblioteca a la biblioteca digital: la irrupció de la informàtica i
Internet a les biblioteques

Amb el canvi social que va suposar l’entrada de Catalunya a l’era de la informació, cada cop
es va anar fent patent que per a les biblioteques és molt important tenir una bona dotació
tecnològica per tal de donar un millor servei –simplificant i millorant els processos i serveis
ja existents sense les TIC i implementant-ne de nous que sorgeixen de la utilització de les
noves eines– i facilitar l’accés a la informació als usuaris.

L’evolució i extensió de l’ús de les TIC a les biblioteques universitàries –que és la característica principal que defineix una biblioteca com a digital, tal com ho entenem en aquest estudi– va anar lligada a l’evolució de l’ús de les TIC a la societat en general i, en particular, a
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la comunitat universitària, però, tot i això, a les universitats estudiades, la incorporació de
les TIC a les biblioteques va ser més primerenca que en altres àmbits i, per tant, moltes vegades les biblioteques es van convertir en una plataforma des de la qual les TIC es van anar
estenent a la resta de parts del sistema universitari català. Aquesta actitud innovadora i emprenedora ha portat en ocasions el sistema de biblioteques universitàries a implementar estratègicament aplicacions i serveis que, si bé en el present, fent una anàlisi ús-cost, no
serien rendibles, es fan amb la intenció d’anticipar-se a les necessitats futures, sovint detectades a partir de l’experiència d’altres països capdavanters en l’ús de les tecnologies,
com els EUA o els països del nord d’Europa.
Fent una síntesi, es pot dir que a grans trets en els últims 15 anys es poden detectar dues
fases en el procés de transformació de les biblioteques universitàries a biblioteques digitals,
és a dir, a biblioteques on es fa un ús intensiu de les TIC en el seu dia a dia:
•

La introducció de la informàtica i els ordinadors a les biblioteques: aquesta introducció
va permetre una millor gestió de l’accés a la informació en informatitzar els catàlegs i
facilitar-ne la consulta.

•

La incorporació d’Internet a les biblioteques: Internet va permetre la consulta externa
dels catàlegs de la biblioteca, així com la interconnexió entre diferents catàlegs; d’aquesta manera es va trencar l’espai físic quant a la consulta bibliogràfica. A més, va possibilitar l’aparició de bases de dades electròniques i de revistes científiques en línia i va obrir
accés a tot el maremàgnum d’informació existent a Internet, que molts cops les biblioteques s’han d’encarregar de filtrar.

Cal dir, però, que en el sistema universitari català hi ha diferents trajectòries en el pas a biblioteques digitals, tal com passa a tot el conjunt de la universitat amb la incorporació i l’ús
de les noves tecnologies, segons el moment de fundació de la universitat. Així doncs, es
pot distingir entre les que van néixer en el moment d’eclosió de les tecnologies i, per tant,
tenen un punt de partida avantatjós, i que des del començament són biblioteques digitals, i
les més antigues que no les han incorporat des del començament de la seva història i han
hagut d’anar adaptant d’una forma més gradual l’antic sistema de funcionament.
Aquesta introducció de les tecnologies en el món bibliotecari ha permès, sobretot, millorar
dos aspectes clau en el seu funcionament:
•

La comunicació:
– Interna: correu electrònic
– Externa:
Amb els usuaris: serveis d’atenció, llistes de distribució, butlletins...
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Amb altres biblioteques i catàlegs: catàlegs col·lectius
•

L’accés a la informació:
– Més quantitat d’informació: informació electrònica.
– Més facilitat per a l’accés a aquesta informació: catàlegs informatitzats i connectats i
bases de dades en línia que fan accessible des de qualsevol lloc físic amb ordinador
connectat a la Xarxa l’accés a la informació de la biblioteca.

Quant a les dificultats que hi va haver, i hi ha, en el procés d’incorporació de les TIC a les
biblioteques universitàries, cal dir que, partint de la informació qualitativa de l’estudi, no se’n
detecta cap d’important i el més comú són queixes respecte als recursos disponibles, sobretot per la manca d’infraestructures, la manca de personal dedicat al suport tècnic i l’excessiu preu de les revistes electròniques.

8.2.2. De les biblioteques digitals als centres de recursos per a
l’aprenentatge i la investigació (CRAI): la irrupció de l’espai europeu
d’educació superior (EEES) i l’espai europeu de recerca (ERA)

Un cop hem vist com la incorporació de la informàtica i Internet a la biblioteca universitària
ha transformat alguns aspectes d’aquesta i l’ha convertit en biblioteca digital, cal continuar
amb la lògica evolutiva de les biblioteques universitàries en la societat de la informació. Així
doncs, actualment les biblioteques del sistema universitari català es troben en ple procés
de transformació a causa principalment de dos processos transformadors que canviaran el
concepte de biblioteca, tal com el coneixíem fins ara. Aquests són:

•

El canvi en els mètodes de docència i aprenentatge dins de l’EEES, que se centren en
la potenciació de la capacitat d’aprenentatge de l’alumne, basant-se principalment en
l’alfabetització informacional, més que en l’ensenyança de continguts per part d’un professor. Amb el nou paradigma el que es vol és aconseguir que l’alumne assoleixi la capacitat d’aprendre, cosa que li servirà al llarg de tota la vida i per a qualsevol matèria.

•

El canvi i la millora en les noves tecnologies de la informació. En l’actualitat estan apareixent moltes tecnologies d’una manera contínua, com nous suports d’informació, noves eines d’ensenyança virtual i semipresencial, noves eines d’emmagatzemament i
d’anàlisi d’informació... Aquestes tecnologies estan arribant en major o menor mesura a
tots els àmbits de la vida universitària i produeixen importants transformacions, i la biblioteca no n’és una excepció.
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Per la seva part, aquests dos processos transformadors porten a un nou canvi organitzatiu
en les biblioteques universitàries que, per tal d’adaptar-s’hi, es converteixen en centres de
recursos per a l’aprenentatge i la investigació (CRAI), els quals, sobretot, se centren en l’ús
de les noves tecnologies per tal de donar respostes pràctiques als nous desafiaments del
model educatiu de l’EEES i a la investigació, i això tant a professorat com a alumnat. Així
doncs, els CRAI busquen adaptar-se a les noves necessitats tant d’estudiants com professors i donar una atenció més a mida i integral.

Ara bé, què s’entén exactament per CRAI dins el sistema universitari català? Aquest nou
concepte es pot definir, tal com ho fa el tutorial divulgatiu elaborat per la “Línea 1 del Plan
estratégico de Rebiun” i presentat en les II Jornades CRAI de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) que van tenir lloc a Bilbao el 2004, com un “entorno dinámico que integra
todos los servicios universitarios que dan soporte al aprendizaje y la investigación relacionados con el mundo de la información y las nuevas tecnologías”. Basant-nos en la classificació que fa Martínez, a partir d’aquesta definició, es poden englobar els següents serveis
dins el que hauria d’oferir un CRAI:

•

Servei d’informació global i acolliment de la universitat

•

Serveis de biblioteca (integrant tot tipus de suports: llibres, revistes, bases de dades de
revistes, webs, CD, audiovisuals...)

•

Servei de formació informacional

•

Servei informàtic per als estudiants

•

Servei de laboratori d’idiomes

•

Servei de recerca activa de feina

•

Servei de sales d’estudi i aules de reserva

•

Servei de suport a la formació del professorat

•

Servei de creació i elaboració de materials docents i multimèdia

•

Serveis de presentacions i debats

Ara bé, a aquests serveis cal afegir-hi els específics pel que fa a la recerca:

•

Contactes universitat-empresa

•

Informació sobre publicacions i congressos

•

Programari especialitzat
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D’altra banda, tal com s’extreu de les entrevistes qualitatives, per a passar de biblioteca digital a CRAI cal una forta inversió, la qual cosa constitueix en molts casos, segons els entrevistats en la fase qualitativa, el màxim fre a aquesta transformació. Aquesta inversió és
deguda a:

•

La necessitat de noves infraestructures tecnològiques per a donar uns serveis de qualitat i adaptats a les noves necessitats.

•

La necessitat de dinamisme i polivalència dels espais del CRAI que porta a la necessitat
d’adaptar els espais de les antigues biblioteques als nous serveis que s’ofereixen.

•

La necessitat de més flexibilitat dels horaris per a adaptar-se a les necessitats personals
dels usuaris, fet que comporta més temps d’obertura que les biblioteques digitals.

•

La necessitat de varietat i polivalència del personal. En l’espai CRAI han de conviure pedagogs, informàtics, bibliotecaris i tècnics multimèdia per a poder donar un servei integral a l’aprenentatge i la investigació.

La nostra anàlisi qualitativa mostra que la voluntat política i directiva de cada universitat és
l’element clau per a la transformació de les biblioteques en CRAI i, per aquest motiu, juntament amb els inevitables motius econòmics, hi ha diferències en el grau de transformació
d’unes biblioteques a altres. Tot i això, s’observa que a grans trets la idea de CRAI s’està
estenent com a tendència comuna en tot el sistema universitari català.
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8.3. El fons bibliogràfic digital

L’aparició de les noves tecnologies ha portat associada l’aparició de nous suports per a la
informació; així doncs, el paper té cada cop menys el protagonisme com a suport i la informació en format electrònic en qualsevol de les seves formes adquireix més importància.
Aquests nous suports són els propis de les biblioteques digitals i els CRAI, que molts cops
es transformen en simples portes d’accés a la informació digital, especialment a les revistes
electròniques de pagament, més que en dipositàries d’aquesta informació. A continuació
analitzarem alguns aspectes derivats d’aquest canvi en els suports de la informació, com
els tipus d’incorporació de material digital, el cost de l’accés als recursos digitals i la filosofia
dels continguts oberts com a reacció a aquest pagament considerat excessiu.

8.3.1. Incorporació de fons bibliogràfic digital i digitalització de documents

En un principi, la introducció de les noves tecnologies a les biblioteques universitàries va
ser viscuda amb un gran optimisme, ja que, un cop automatitzats i connectats els catàlegs,
es considerava que es podria passar tot el fons bibliogràfic existent a format digital, amb les
millores en l’accés a la informació que això suposaria. Però aviat les universitats catalanes
van comprovar que la digitalització del fons íntegre era un quimera inabastable amb els recursos existents i van tendir més cap a la gestió de materials digitals comprats que cap a la
digitalització del fons ja existent en paper (tot i que no es va abandonar per complet la feina
de digitalització), obrint un període de convivència dels dos suports.

La informació que s’obté dels fons digitals de les biblioteques universitàries es diferencia de
la que es pugui obtenir per Internet en el fet que està filtrada per tal que sigui informació de
qualitat. A aquest efecte, les biblioteques universitàries fan servir dues vies per a aconseguir la informació en format digital que consideren rellevant:

1. Compra d’informació ja digitalitzada: és la via majoritària en la incorporació d’informació
digitalitzada i dins d’aquesta les revistes digitals són la forma més comuna d’accedir-hi.
La principal virtut d’aquestes revistes digitals és el dinamisme a l’hora d’accedir als seus
continguts degut als enllaços que les biblioteques generen en les seves bases de dades. Per contra, els llibres digitalitzats, no tenen el mateix èxit i són usats en menor mesura que les revistes.

2. Digitalització d’informació: les biblioteques universitàries, a més de digitalitzar alguna
part del fons adquirit en paper al llarg dels anys, també acostumen a passar a format
electrònic materials de què només elles són dipositàries com:
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•

Recerca pròpia (incloses les tesis doctorals).

•

Materials docents

•

Altres materials amb algun valor especial: com cartes, enregistraments d’àudio, audiovisuals, llibres molt utilitzats, etc.

En aquest sentit, a les biblioteques universitàries catalanes predominen dos criteris, no excloents, per a determinar quina informació s’ha de digitalitzar i quina no:

•

Digitalització del fons més antic o únic.

•

Digitalització dels volums més utilitzats.

De tot això es pot deduir que el tipus de fons digital existent a les biblioteques universitàries
es pot classificar, segons el tipus de material, en revistes digitals, revistes digitalitzades, llibres digitals, llibres digitalitzats, recerca pròpia digitalitzada, materials docents digitalitzats
i altres recursos digitalitzats (àudio, vídeo...) i, segons el finançament utilitzat per a aconseguir-lo, en compra o digitalització amb fons propi i compra o digitalització consorciada.

Com hem vist, cap biblioteca universitària estudiada es planteja la digitalització del fons
sencer com a objectiu i això és degut al fet que consideren més eficient deixar aquesta tasca a altres entitats, com pot ser Google, universitats i biblioteques més grans, com la Universitat de Harvard o la Biblioteca Cervantes, amb molts més recursos i després adherir-se
a aquestes col·leccions digitalitzades.

Quant a la preservació del fons digital, hi ha un aspecte molt criticat per les biblioteques universitàries i és que, tot i que es paga per l’accés a determinats articles i revistes, aquest pagament és tan sols una subscripció vàlida per a un temps, passat el qual no es té accés a
la informació i no es facilita cap mena de suport físic on poder conservar-la.

8.3.2. Cost d’accés als recursos

Una queixa comuna de totes les biblioteques universitàries estudiades és l’excessiva despesa que han de fer per a aconseguir accés a la informació electrònica, especialment de
les revistes de més prestigi i impacte. Aquest fet ve motivat per diferents factors, que s’exposen a continuació:

•

Es dóna una situació de doble pagament de les universitats per a l’accés al coneixement
generat per elles mateixes. Aquesta situació s’explica pel fet que la universitat, d’una
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banda, paga la producció del coneixement mitjançant el finançament de la recerca i, de
l’altra, ha de pagar per l’accés als resultats d’aquesta, en comprar les revistes d’impacte
on surt publicada, si la vol tenir disponible a la biblioteca.
•

El fet que la recerca surti publicada en aquestes revistes d’impacte és conseqüència
d’un sistema de valoració de la recerca al món universitari que prioritza la publicació en
determinades revistes, tant per a promocions professionals com per prestigi i visibilitat
de la recerca.

•

Aquesta necessitat dels investigadors de publicar en determinades revistes genera una
situació d’oligopoli per part d’aquestes que els permet imposar les seves condicions:
obliguen a comprar les revistes en paquets en què n’hi ha unes quantes, s’ha de pagar
un reffery per a publicar-hi, obliguen a comprar en format digital i en paper la mateixa
revista sense possibilitat d’escollir, etc.

Per tal de reduir els efectes d’aquesta despesa incrementalista de les biblioteques en informació electrònica, es detecten dues vies d’actuació:

•

La cooperació interbibliotecària i la consorciació:23 a Catalunya la cooperació mitjançant
el CBUC ha permès fer més assequibles les despeses generades per l’accés a la informació digital i que totes les universitats puguin tenir accés a uns recursos comuns. De
totes maneres aquesta no es considera una solució definitiva al problema de la despesa,
ja que no ataca els fonaments d’aquest.

•

Un canvi en el sistema de computació de la recerca: per a aconseguir una minva en la
preponderància dels interessos de les empreses que gestionen les bases de dades de
les revistes d’impacte, els entrevistats a la fase qualitativa de la recerca proposen un
canvi en el sistema de valoració de la recerca universitària, més apropiació del propi coneixement generat per part de cada universitat, més difusió en obert de la recerca i una
menor diferència entre la valoració de publicar en una revista i un altra.

8.3.3. Cap als continguts oberts?

Un cop vista la situació actual dels fons digitals, cal preguntar-se cap a on s’anirà en un futur. A grans trets es detecten dues tendències de futur que molts cops estan contraposades
entre si:

23. La consorciació serà tractada amb més detall en el punt 7.4.
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Pagament per la informació: tal com succeeix avui en dia, una línia d’evolució és el manteniment dels drets d’autor i els costos per a l’accés a la informació i el coneixement. Fins
i tot si l’autor allibera els continguts, hi ha sistemes perquè l’accés a la informació no sigui
lliure. Així doncs, les biblioteques es queixen que molts cops les universitats no han de
pagar drets d’autor però sí que han de pagar el servei que donen les empreses que gestionen les revistes científiques, que no és el contingut sinó el motor de cerca i la base de
dades.

•

Continguts oberts: aquesta altra possible evolució va contraposada al pagament per la
informació, ja que idealment considera més just un lliure accés a aquesta per part de tota
la humanitat. En aquest sentit es posa de manifest que Catalunya està més endarrerida
que el Nord d’Europa o els EUA quant a iniciatives d’alliberament de coneixement, però
sí que hi ha algunes iniciatives incipients que ho intenten, sobretot mitjançant dipòsits de
recerca (UPC Common, el dipòsit de la biblioteca de la UOC a la biblioteca o el dipòsit
col·lectiu RECERCAT del CBUC). De totes maneres, per a aconseguir l’obertura dels
continguts, la biblioteca pot fer de mitjancera, però l’última paraula la té l’investigador i
aquest, com hem vist, té incentius generats pel sistema per a publicar en revistes que
acaben sent d’accés restringit o de pagament.

Tal com es detecta en la fase qualitativa, de la contraposició d’aquestes dues tendències
sortirà el nou model d’accés a la informació digital en un futur, i tot i que la majoria de bibliotecaris de les universitats estudiades es posicionen pels continguts oberts, no hem d’oblidar que calen canvis més profunds en el sistema de valoració, publicació o
emmagatzemament de la recerca per tal d’aconseguir fer disminuir el sistema de pagament
per la informació.
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8.4. Col·laboració i coordinació bibliotecària interuniversitària

Un aspecte positiu, tot i que indirecte, que cal destacar del sistema de pagament per la informació digital ha estat l’augment de la col·laboració entre les biblioteques de les diferents
universitats catalanes, que ha trencat la dinàmica competitiva que molts cops es troba associada al funcionament de les universitats.

Aquesta col·laboració reforça la iniciada per la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)
en l’àmbit estatal i que es basa en el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC). Inicialment, el CBUC, com gairebé tots els consorcis bibliotecaris, sorgeix com a
reacció contra l’augment del preu de la informació electrònica per tal de fer un pagament
conjunt i compartir la informació comprada. Així doncs, aquesta primera col·laboració va
permetre millores en l’àmbit econòmic amb més capacitat de negociació dels preus de les
revistes electròniques i bases de dades per part de les universitats i més capacitat de pressió a l’hora de rebre subvencions, i en l’àmbit d’accés al coneixement, més quantitat d’informació electrònica i més igualtat entre universitats per accedir-hi (tot i que continuen existint
revistes pròpies contractades per cada universitat, la base comuna és molt àmplia).

Després de la bona experiència de la col·laboració inicial, aquesta ha continuat mitjançant
el programa Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), que és el programa al qual es destinen
més recursos i que s’ha ampliat mitjançant el catàleg de tesis doctorals (TDX) i la base de
dades de sumaris electrònics. Però la col·laboració s’ha anat estenent a altres àmbits mitjançant altres programes i projectes. Així doncs, el CBUC ha servit per al següent:24

•

Coordinar i integrar aplicacions bibliotecàries, evitar duplicitat de fitxes i de treball.

•

Configurar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

•

Facilitar i ampliar el préstec interbibliotecari.

•

Fomentar la col·laboració amb altres consorcis i biblioteques.

•

L’emmagatzemament col·lectiu de llibres poc usats, mitjançant el projecte GEPA.

•

Fer un dipòsit de la recerca de les universitats catalanes no publicada mitjançant el projecte RECERCAT, que inclou edicions preliminars (prepints), comunicacions a congressos, informes de recerca, dossiers de treball (working papers), projectes finals de
carrera, memòries tècniques, etc.

24. Per a més informació sobre les activitats del Consorci, vegeu la pàgina web del CBUC: http://www.cbuc.es

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

Universitat i societat xarxa

•

582

Les biblioteques universitàries catalanes...

Fer un dipòsit col·lectiu de col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc., relacionats amb Catalunya mitjançant el projecte MDC.

Respecte al seu àmbit territorial, cal dir que, tal com afirma Anglada (2000), “los consorcios
se sustentan en relaciones continuadas y estrechas que solo pueden mantenerse si el marco territorial es relativamente reducido. Esto produce que en países de dimensiones pequeñas (como son los países nórdicos, Grecia o Suiza) tengan consorcios nacionales,
mientras que países de mayor dimensión (como Alemania, Italia o España) tengan consorcios regionales”. D’altra banda, quant al finançament del CBUC, cal destacar que en un primer moment va ser directe de les universitats amb fons propi i després s’hi va sumar el
finançament públic de la Generalitat en veure el seu bon funcionament.

Com a conclusió respecte a la col·laboració bibliotecària, destaquem el fet que les biblioteques universitàries són l’element de les universitats que més tradició de col·laboració té i
que la seva valoració és molt positiva per part de tots els entrevistats en la fase qualitativa,
els quals consideren que pot ser una idea extrapolable a altres àmbits universitaris, especialment en l’actualitat, en què cada cop més el treball en xarxa i col·laboratiu es fa indispensable per a optimitzar els serveis donats pel sistema universitari i així convertir-lo en un
sistema de qualitat en l’actual món globalitzat.
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8.5. Estat dels serveis prestats mitjançant l’ús de les noves tecnologies

El serveis que ofereixen les biblioteques universitàries han experimentat una transformació
molt important com a conseqüència de la progressiva introducció de les noves tecnologies
en el seu oferiment. Així doncs, en un principi, els ordinadors de les biblioteques universitàries es van usar per a la consulta del catàleg, de primer des de la biblioteca i després des
de qualsevol ordinador, i finalment per a la consulta del catàleg de qualsevol biblioteca. Però
en l’actualitat els ordinadors situats en l’espai físic de les biblioteques tenen més funcions,
entre les quals destaquen la consulta de bases de dades de revistes electròniques, la consulta d’informació d’Internet o altres de més específiques i innovadores lligades al suport a
l’aprenentatge i a la recerca.

D’altra banda, recentment els usuaris demanen nous serveis, per als quals calen noves infraestructures tecnològiques dins aquests espais físics de les biblioteques. L’exemple paradigmàtic és la infraestructura wifi. Així doncs, cada cop és més important poder dur el propi
ordinador portàtil a la biblioteca i poder accedir des d’aquest a la Xarxa sense necessitat
d’estar en una aula d’informàtica, ja que la tecnologia wifi permet crear “aules mòbils” en
qualsevol lloc amb cobertura i evita la despesa d’espai que suposen les aules d’informàtica,
tot i que l’aposta de les biblioteques de les universitats és combinar els dos sistemes (aules
i wifi). Cal dir que la tecnologia wifi és una aposta de futur, ja que, tal com ho veuen els entrevistats en la fase qualitativa, encara no hi ha una gran quantitat d’usuaris, però està augmentant.

A més dels serveis que s’ofereixen en l’espai físic de la biblioteca en l’actualitat, s’ofereix la
possibilitat de la virtualitat en l’accés als serveis que es proporcionen. Els nous centres bibliotecaris tenen tota una sèrie de serveis que ofereixen mitjançant la Xarxa i que han facilitat l’accés a la informació als usuaris. En la fase quantitativa del projecte s’han recollit
dades sobre l’ús d’algun d’aquests serveis tant per part de l’alumnat com del professorat. A
continuació, en les figures 8.2 i 8.3 es mostren els principals resultats de la seva anàlisi,
separant els dos col·lectius.
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Figura 8.2. Usos dels serveis en línia per part de l’alumnat universitari

Font: elaboració pròpia

Figura 8.3. Usos dels serveis en línia per part del professorat universitari

Font: elaboració pròpia

Les dades de les figures anteriors ens mostren que els usos dels serveis en línia que ofereixen les biblioteques són més alts per part del professorat que de l’alumnat; a continuació
detallem breument aquestes xifres:

•

Prop de la meitat d’estudiants declaren consultar molt o força el catàleg de la biblioteca
enfront de més d’un 70% de professors.

•

La reserva i ampliació del préstec mitjançant Internet es dóna en els dos nivells més alts
(un 33,72% en el cas dels estudiants i un 37,38% en el cas del professorat) i és un servei

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

Universitat i societat xarxa

585

Les biblioteques universitàries catalanes...

amb poques diferències d’ús entre els col·lectius, tot i que hi ha un 10% més d’estudiants
que de professorat que no el fan servir mai.
•

En el cas de la consulta de bases de dades i revistes en línia disponibles, un 30,9% dels
estudiants se situen en un ús declarat de molt o força i un 75,15% en el cas del professorat. Aquest servei es mostra, doncs, com a més especialitzat i no és un servei imprescindible a l’hora de cursar una diplomatura o llicenciatura.

•

Finalment, cal destacar que el servei menys usat és la sol·licitud d’informació i documentació a la biblioteca per al desenvolupament de les activitats acadèmiques a través del
correu electrònic. Destaquem que el 38,91% dels alumnes i el 17,59% dels professors
no el fan servir gens, i un 27,51% i un 27,64% respectivament el fan servir poc.

Un cop hem mostrat els trets generals sobre els usos dels serveis en línia demanats a l’enquesta, cal preguntar-se per les diferències que existeixen en aquests, segons les característiques dels individus estudiats. A continuació s’exposaran les principals conclusions
sobre quines d’aquestes característiques van lligades a un major o menor ús en els serveis
en línia que ofereixen les biblioteques universitàries digitals. Per a presentar aquestes característiques, cal tenir en compte que la majoria segueixen un patró molt comú en la seva
relació amb les característiques estudiades; per tant, hem optat per a presentar-les juntes,
i destacar en cada cas les particularitats que es puguin donar per a cada tipus de servei.

8.5.1. L’alumnat

En aquest apartat es presenten les característiques que es relacionen amb l’alt o baix ús
dels serveis en línia de la biblioteca per part de l’estudiantat per a la consulta en línia del
catàleg de llibres i bases de dades de revistes,25 la reserva de llibres i ampliació del préstec,
i la sol·licitud d’informació i documentació a la biblioteca mitjançant el correu electrònic per
a les tasques acadèmiques, destacant com s’ha dit les peculiaritats en cada cas.

Analitzant els serveis en línia per universitats, s’observa que en tots ells els nivells més baixos els té l’alumnat de la universitat virtual del sistema seguit pel de la tècnica, i que els nivells més alts se centren en els de les universitats presencials no tècniques. Aquest fet
provoca que els alumnes que tenen experiència d’aprenentatge en algun ús d’Internet no-

25. L’anàlisi d’aquests dos serveis s’ha fet de manera conjunta, ja que estan altament correlacionats (r = 0,63, en el cas
dels professors, i r = 0,62, en el dels alumnes) i segueixen un patró comú de comportament en les variables estudiades.
Així doncs, les dades presentades són el resultat dels creuaments de la variable consulta, calculada fent la mitjana aritmètica de les variables “ús de la consulta del catàleg” i “ús de les bases de dades i revistes disponibles on line” tot discretzionalitzant els valors resultants (per a més detalls de la construcció, vegeu els annexos).
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més en línia tinguin també uns nivells més baixos que els que han fet cursos semipresencials o la combinació de tots dos. Respecte als que no han fet cap curs que incorpori
Internet, també s’observa que tenen uns nivells d’ús baixos molt similars als que només han
seguit cursos que incorporin Internet en la modalitat en línia.

Quant a l’àrea d’estudi, s’observa una petita diferència favorable a l’alumnat de lletres en
les consultes del catàleg i revistes electròniques en les categories més altes de l’escala. Pel
que fa tant als serveis de reserves, sol·licituds i ampliacions del període de llibres en préstec, com als de sol·licitud d’informació i documentació a la biblioteca per a dur a terme les
activitats acadèmiques a través del correu electrònic, no es troben diferències significatives
entre l’alumnat de ciències i el de lletres.

En l’ús dels serveis bibliotecaris a través d’Internet també s’observa una diferència de gènere, ja que les dones són les que fan un ús més elevat d’aquests tipus de serveis virtuals.
Aquesta diferència és mínima en la sol·licitud d’informació i documentació a la biblioteca per
a dur a terme les activitats acadèmiques a través del correu electrònic, atès que, com s’ha
vist, són els serveis amb usos més baixos en tots els casos.

Analitzant les diferències d’edat, s’observa que són els alumnes de les franges intermèdies
d’edat els que fan més ús de la consulta de catàlegs i bases de dades de revistes mitjançant
Internet. Així doncs, entre els homes el màxim se situa entre els 29 i 32 anys i en les dones
entre els 25 i els 32, els més joves fan un menor ús coincidint amb uns cursos inferiors i els
més grans fan també un menor ús a causa de l’efecte generacional i de la major pertinença
a la universitat virtual del sistema. Si s’analitza la relació de l’edat en les reserves, sol·licituds i ampliacions de préstec a través d’Internet, s’observa que entre les dones l’ús més alt
se situa en la franja de 21 a 24 anys amb bastant diferència respecte a les altres franges,
amb un 41,83% de molt o força ús, mentre que en els homes se situa en la mateixa edat
però sense gaire diferència respecte a altres franges d’edat (amb 29,29% de molt o força
ús). Quant a la sol·licitud d’informació i documentació a la biblioteca per a dur a terme les
activitats acadèmiques a través del correu electrònic, no es troben diferències d’edat entre
els homes i només cal destacar l’elevat ús de les dones de 25 a 28 anys.

L’alumnat que segueix un horari que combina l’assistència de matí i de tarda és el que més
ús fa dels serveis en línia de les biblioteques. Quant al curs, destaca el fet que l’alumnat de
primer curs és el que menor consulta fa del catàleg i les bases de dades de revistes en línia,
i el que menys usa Internet per a les reserves, sol·licituds i ampliacions del període de llibres
en préstec, segurament a causa de la falta d’hàbits d’estudi universitari i d’un costum arrossegat de la seva etapa de secundària; es trenca així la dinàmica generacional habitual de
més ús de les tecnologies per part dels més joves. Respecte a la sol·licitud d’informació i
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documentació a la biblioteca per al desenvolupament de les activitats acadèmiques a través
del correu electrònic, no es troben gaires diferències per curs però cal destacar l’elevat ús
dels alumnes que declaren estar en el sisè curs de la carrera.

El grau d’expertesa informàtica de l’alumnat és un altre factor que es relaciona amb l’ús dels
serveis de la biblioteca en línia: com més expertesa més ús es dóna, i a l’inrevés. Aquest
fet és degut a la major facilitat i agilitat en el funcionament de les tecnologies per a accedir
a aquests serveis que tenen els més experts.

Quant a l’opinió que els alumnes tenen sobre el seu propi estil d’aprenentatge, cal dir que
els que consideren que tenen un estil més basat en l’ús d’Internet són els que tenen uns
percentatges més elevats en les categories altes d’ús d’Internet per a accedir als recursos
en línia oferts per les biblioteques. Aquest fet mostra que l’ús d’aquests recursos en línia
són part del procés d’aprenentatge autònom,26 com es posa de manifest amb la relació existent entre els alumnes que consideren que els cursos en línia o semipresencials suposen
l’adquisició d’habilitats per a l’autoaprenentatge i un major ús del servei de consulta de les
biblioteques.

Tot i la virtualitat dels serveis analitzats, que permet que es realitzin des de qualsevol ordinador, es comprova que els que més es connecten a Internet des de la biblioteca són els
que més usen Internet per a accedir als serveis en línia de les biblioteques; així doncs, sembla que una part important de l’alumnat realitza aquests serveis des de la mateixa biblioteca
de la universitat, segurament influïts per l’efecte de l’entorn i el costum d’anar a cercar informació al lloc físic on tradicionalment s’emmagatzemava el coneixement. Aquest fet ve
reforçat per la relació positiva existent entre el fet d’anar més a la biblioteca des de que
s’usa Internet i un major ús dels serveis d’aquesta.

Un altre factor que influeix en l’ús d’Internet per a fer servir els serveis que ofereixen les biblioteques és la percepció sobre la qualitat de la informació trobada a Internet que té l’alumne; així doncs, la percepció sobre la qualitat de la informació d’Internet que té l’alumne és
relaciona de forma inversa amb l’ús d’Internet pels serveis bibliotecaris, els que tenen una
confiança més gran en la informació estreta de la Xarxa consulten menys els catàlegs i les
bases de dades de revistes electròniques i reserven, sol·liciten i amplien el període de llibres en préstec en menor mesura. Aquest fet s’explica perquè els alumnes substitueixen la
informació que hi trobarien per la que troben a Internet, si no consideren que hi ha molta

26. Com s’ha vist en el capítol dedicat al procés d’ensenyament i aprenentatge, existeix una associació entre l’ús de les
noves tecnologies i l’aprenentatge autònom.
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diferència respecte a la qualitat i el rigor. Relacionat amb això, també s’observa que l’alumnat que considera que Internet els permet prescindir de la biblioteca a l’hora de fer treballs
és menys usuari d’Internet a l’hora de consultar el catàleg i les bases de dades d’informació
electrònica i considera que la qualitat de la informació que es troba a Internet és de rigor i
confiança. Quant a la sol·licitud d’informació i documentació a la biblioteca per a dur a terme
les activitats acadèmiques a través del correu electrònic, es detecta un patró diferent, ja que
els que més ús en fan (sempre dins del baix ús existent per a aquests serveis) se situen en
els extrems i són tant els que consideren que la informació que es troba Internet és molt
bona com els que consideren que és molt dolenta.

8.5.2. El professorat

En aquesta part presentarem les característiques que es relacionen amb l’alt o baix ús dels
serveis en línia de la biblioteca per part del professorat universitari. Aquests serveis en línia
estudiats, com en el cas dels estudiants, són la consulta en línia del catàleg i la consulta en
línia de les bases de dades de revistes electròniques (conjuntament), la reserva de llibres i
ampliació del préstec, i la sol·licitud d’informació i documentació a la biblioteca mitjançant
el correu electrònic per a les tasques acadèmiques. De nou hi destaquen les peculiaritats
en cada cas concret.

De la mateixa manera que amb l’alumnat, el professorat de les universitats presencials no
tècniques fan més ús dels serveis de consulta dels catàlegs i les bases de dades de revistes
en línia que ofereixen les biblioteques que els de la universitat tècnica i la universitat virtual
del sistema. Aquest fet provoca, de nou amb una dinàmica similar a l’alumnat, que el professorat que té experiència de docència amb un ús d’Internet només en línia tingui uns nivells més baixos d’ús d’Internet per a fer consultes que els que han fet cursos
semipresencials o semipresencials i en línia. Respecte als que no han fet cap curs que incorpori Internet, també s’observa que tenen uns nivells baixos molt similars als que només
han seguit cursos que incorporin Internet en la modalitat en línia.

Pel que fa a l’ús d’Internet per a reservar, sol·licitar i ampliar el període de llibres en préstec,
el professorat de la universitat virtual del sistema arriba a quotes similars, i fins i tot una mica
superiors que els de les universitats presencials no tècniques, i ocupa doncs amb diferència
l’últim lloc quant a aquest ús la universitat tècnica del sistema universitari català. Aquesta
situació va lligada al fet que sigui el professorat que no té experiència docent amb l’ús d’Internet el que menys usi aquest tipus de serveis.

Quant a l’ús que es fa d’Internet per a la sol·licitud d’informació i documentació a la biblioteca per a dur a terme les activitats acadèmiques a través del correu electrònic, la universitat
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virtual del sistema és la que fa més ús i la tècnica, la que fa un ús menor, i entremig se situen
les presencials no tècniques analitzades en conjunt. Quant a l’experiència docent mitjançant Internet, cal dir que el menor ús d’aquest servei el fan els que no en tenen gens i no
s’observen diferències significatives entre els que sí que en tenen, ja sigui experiència en
modalitat en línia, semipresencial o en ambdues.

Respecte a l’àrea d’estudi, de la mateixa manera que amb l’alumnat, s’observa una diferència favorable al professorat de lletres respecte al de ciències pel que fa als usos dels serveis
que ofereix la biblioteca a través d’Internet.

Una altra coincidència amb l’alumnat és la diferència de gènere favorable a les dones en
els usos dels serveis virtuals de les biblioteques. Aquesta diferència, en el cas de la consulta del catàleg i de les bases de dades de revistes electròniques, és menor en les franges
de 30 a 39 anys i de 50 a 59 anys, i arriba al seu màxim en la franja de més de 60 anys.
Quant a la reserva, sol·licitud i ampliació del període de llibres en préstec, la diferència de
gènere és dona a partir dels 30 anys i no s’observa en les edats més joves. Si observem
l’ús d’Internet per a la sol·licitud d’informació i documentació a la biblioteca per a dur a terme
les activitats acadèmiques a través del correu electrònic, de les diferents franges d’edat cal
destacar que els situats en la franja d’entre 30 i 39 anys són els que més ús fan tant en homes com en dones.

Quant a la categoria laboral del professorat, es pot veure que són els professors associats
els que menys usen els serveis en línia que ofereixen les biblioteques per a fer consultes
del catàleg i les bases de dades en línia, degut a la menor vinculació amb la institució i menor dedicació exclusiva, seguits dels catedràtics influïts per un efecte generacional i de
prestigi que els porta a no haver de fer recerques bibliogràfiques i altres funcions lligades
que es deleguen en un altre professorat o en becaris. Per contra, els usuaris més assidus
són els becaris i els professors ajudants, que es veuen influenciats per l’efecte contrari de
l’edat i el prestigi acadèmic. Pel que fa a reservar, sol·licitar i ampliar el període de llibres en
préstec mitjançant Internet, s’observa que com més categoria professional es té menys
s’usa aquest servei. Així doncs, els catedràtics són els que fan un ús menys intensiu seguit
dels professors titulars, i els becaris amb càrrega docent els que fan un ús més intensiu seguits dels professors ajudants. Per a finalitzar l’aspecte relacionat amb la categoria laboral,
cal dir que a l’hora de fer algun tipus de sol·licitud d’informació i documentació a la biblioteca
per a dur a terme les activitats acadèmiques a través del correu electrònic, s’observen dos
grups diferenciats: els becaris amb càrrega docent i professors ajudants, que són els que
fan un ús més intensiu d’aquest servei i generen una dinàmica de col·laboració amb el personal bibliotecari pròpia de les noves estructures bibliotecàries CRAI, que donen un servei
més personalitzat i integral, i la resta de categories, que en fan un ús menor.
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El professorat que es dedica exclusivament a l’activitat acadèmica fa un ús més intensiu
dels serveis en línia que ofereixen les biblioteques que els que la compaginen amb una altra
activitat laboral remunerada. Aquest fet es pot explicar perquè els primers disposen de més
temps exclusiu per a preparar l'activitat acadèmica i, per tant, fan més ús dels serveis de la
biblioteca amb aquesta finalitat.

El grau d’expertesa en l’ús d’Internet i els ordinadors és novament, com en el cas de l’alumnat, un factor que es relaciona amb l’ús dels serveis de la biblioteca en línia: com més expertesa es té més ús se’n fa, i a l’inrevés. Aquest fet té la mateixa explicació que en el cas
dels alumnes: com més expert s’és menys dificultat hi ha per a entendre el funcionament
de les tecnologies per a accedir als serveis en línia que ofereixen les biblioteques. De totes
maneres, cal matisar que la diferència no és gaire gran, la qual cosa posa de manifest que
són serveis senzills i que, per tant, no cal un gran nivell d’expertesa però sí que són necessaris uns mínims coneixements per a treure’n partit.

Com s’ha comentat en el cas de l’alumnat, tot i que els serveis analitzats són els que s’ofereixen a través d’Internet i, per tant, no requereixen la presència física en l’espai de la biblioteca, hi ha una relació entre el professorat que es connecta habitualment a Internet des de
la biblioteca i el que més ús fa de tots els serveis estudiats. L’explicació és la mateixa que
s’ha donat abans pel que fa a l’alumnat.

Respecte al canvi d’hàbits que implica anar en major o menor mesura a la biblioteca des
que s’usa Internet, veiem que té una relació directa amb un ús més elevat d’Internet per a
la consulta del catàleg i les bases de dades; per contra, els que s’han mantingut igual tenen
un nivell d’usos menor. Aquest fet ve explicat, d’una banda, per la relació entre la connexió
des de la biblioteca i el major ús dels serveis en línia i, de l’altra, perquè hi ha una part del
professorat que ha deixat d’anar a la biblioteca com a conseqüència de poder buscar la informació a través dels serveis virtuals oferts sense haver de personar-se físicament. Quant
a l’ús d’Internet per a reservar, sol·licitar i ampliar el període de llibres en préstec i per a la
sol·licitud d’informació i documentació a la biblioteca per a dur a terme les activitats acadèmiques a través del correu electrònic, les nostres dades no ens permeten garantir l’existència d’una relació.

La percepció sobre la qualitat de la informació que es troba a Internet no genera la mateixa
dinàmica que en l’alumnat; així, en el professorat s’observa el contrari, ja que com més qualitat s’atribueix a la informació de la Xarxa més ús hi ha dels serveis virtuals de consulta del
catàleg i bases de dades de revistes electròniques de les biblioteques. Es comprova, doncs,
que el professorat no substitueix tant com l’alumnat la informació que troba a Internet per la
que troba a la biblioteca, segurament influït per un major ús de les revistes electròniques de
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pagament no accessibles a la Xarxa. Pel que fa a la reserva, sol·licitud i ampliació del període de llibres en préstec i la sol·licitud d’informació i documentació a la biblioteca per a dur
a terme les activitats acadèmiques a través del correu electrònic, novament les nostres dades no ens mostren cap relació amb la percepció sobre la qualitat de la informació entre el
professorat.

Quant a l’ús elevat d’Internet per a preparar les classes, es relaciona amb un alt ús dels serveis virtuals de la biblioteca, ja que l’ús d’aquests formen part de la preparació; d’altra banda, també es troba una relació significativa entre l’ús tecnològic a l’hora d’impartir docència
i l’ús d’Internet per a accedir als serveis en línia que ofereix la biblioteca. Aquest fet està
explicat per l’alta correlació existent entre el professorat que usa la Xarxa per a preparar les
classes i per a impartir-les marcant un clar estil docent favorable a l’ús d’Internet.
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8.6. Conclusions

Com s’ha vist al llarg del capítol, avui en dia la biblioteca universitària, a causa del canvi
necessari que per a perdurar com a institució ha hagut d’experimentar per a adaptar-se a
la societat de la informació, està lluny de ser únicament el lloc on s’emmagatzemen i endrecen llibres per a consultar-los posteriorment. Amb la introducció de les noves tecnologies –
en què les biblioteques van ser pioneres a la universitat– i l’espai europeu d’educació superior (EEES) i de recerca (ERA), els bibliotecaris han multiplicat les seves funcions i són
un element clau de la comunitat universitària, i més tenint en compte la importància en la
societat actual dels coneixements informacionals. Ara bé, la transformació de les biblioteques digitals en CRAI està a les mans de la voluntat política i la inversió que es faci en
aquest sentit i, tenint en compte que la reorganització passaria per centralitzar serveis que
ara estan dispersos en un sol ens, cal preveure certes resistències típiques dels canvis organitzatius. En aquest sentit, la gestió del canvi, juntament amb el pressupost invertit, poden ésser els elements clau en la velocitat d’aquest canvi necessari per al nou model
universitari europeu.

Un altre canvi important és el que es produeix en el suport de la informació accessible a
través de les biblioteques. En les biblioteques actuals el paper està deixant lloc a suports
digitals, incloent-hi els virtuals, dels quals molts cops les biblioteques es limiten a ser portes
d’accés. Aquesta última situació es dóna principalment pel que fa a les bases de dades de
revistes electròniques de pagament.

Justament és aquest pagament per la informació electrònica el que ha afavorit dues transformacions en les biblioteques. La primera transformació és una transformació de mentalitat, ja que la consideració que el preu demanat per les revistes electròniques és abusiu ha
facilitat l’arrelament i l’extensió de la filosofia dels continguts oberts en les biblioteques universitàries catalanes. Pel que fa a la segona transformació, és una transformació organitzacional col·laborativa; en aquest sentit, com ha passat en altres països, les biblioteques
catalanes s’han hagut de consorciar per a poder fer front al pagament de la informació electrònica i accedir a més quantitat d’aquesta; s’ha iniciat així una via de col·laboració molt fructífera que ha superat l’objectiu inicial i s’ha estès a altres àmbits, i la dinàmica de la qual pot
ser extrapolable a altres àmbits universitaris.

Quant a l’ús dels serveis virtuals estudiats (consulta del catàleg, consulta de bases de dades i revistes en línia disponibles, reserva, sol·licitud i ampliació del període de llibres en
préstec, i finalment sol·licitud d’informació i documentació a la biblioteca per a dur a terme
les activitats acadèmiques a través del correu electrònic), cal dir que el professorat en fa
més ús que l’alumnat i, respecte als nivells d’usos, cal destacar que la sol·licitud d’informa-
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ció personalitzada per a l’activitat acadèmica, que seria el servei més proper a la dinàmica
de funcionament de CRAI dels que s’han recollit en el qüestionari, és el menys utilitzat, la
qual cosa posa de manifest que la dinàmica d’estudi de l’EEES encara no està incorporada
i la biblioteca no es vista per la comunitat universitària encara com un centre de suport a
l’aprenentatge, docència i recerca, i encara continua la percepció típica de biblioteca digital
on poder accedir als continguts estiguin en el format que estiguin.

A més, les nostres anàlisis ens han permet extreure algunes regularitats tant per a alumnes
com per a professors, que comentem a continuació per a concloure el capítol:

•

Pel que fa a les característiques sociodemogràfiques, s’observa que existeix una diferència de gènere en l’ús dels serveis en línia que ofereixen les biblioteques, ja que les
dones els usen més que els homes.

•

Tant els professors com els alumnes de les universitats presencials no tècniques fan
més ús d’Internet per a accedir a la consulta del catàleg i bases de dades de revistes
electròniques i, respecte a l’àrea de pertinença, s’observa que tant els alumnes com els
professors adscrits a una àrea de lletres tenen uns percentatges d’ús més elevats d’Internet per a usar els serveis que ofereixen les biblioteques.

•

Pel que fa als usos, es comprova que com més expertesa es té en l’ús dels ordinadors
i Internet més s’usen aquests serveis en línia, però de totes maneres no cal un nivell gaire elevat per a usar-los, cosa que demostra que són senzills i accessibles.

•

Tot i tractar-se de serveis virtuals, existeix una clara relació entre el fet de connectar-se
des de la biblioteca i l’ús d’aquests serveis, la qual cosa indica que una part important
els fa servir des de la mateixa biblioteca, segurament influït per l’entorn i pel fet que sigui
el lloc tradicional per a anar a buscar informació.

Quant als alumnes, a més cal afegir aquestes relacions entre l’ús dels serveis que ofereix
la biblioteca mitjançant Internet:

•

Els estudiants de les universitats presencials no tècniques són els que fan més ús de
tots els servei analitzats que ofereixen les biblioteques a través d’Internet.

•

Els estudiants que fan un horari combinant matí i tarda els usen més que els que només
fan un horari en una de les franges horàries. Per contra, respecte al curs, els estudiants
de primer fan menys ús dels serveis estudiats a causa dels hàbits arrossegats del model
d’ensenyament-aprenentatge de l’educació secundària.

•

Els estudiants que declaren tenir un estil d’aprenentatge favorable a l’ús d’Internet i els
que declaren que l’ús d’Internet afavoreix l’autoaprenentatge fan més ús dels serveis
analitzats.
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Els estudiants que consideren que la informació estreta a la Xarxa és de bona qualitat
usen menys els serveis en línia de les biblioteques, ja que substitueixen la informació
que poden trobar a la biblioteca per la de la Xarxa, sense tenir la sensació de pèrdua de
qualitat.

Pel que fa al professorat, les particularitats canvien i cal afegir a les relacions comunes amb
els estudiants ja presentades les següents:

•

Exceptuant la consulta del catàleg, el professorat de la universitat virtual del sistema fa
servir més els serveis en línia que ofereixen les biblioteques.

•

Quant a la situació laboral, cal dir que el professorat que pertany a les categories professionals de becari amb càrrega docent i professor ajudant fan més ús de tots els serveis analitzats a causa de l’efecte del menor prestigi que els porta a fer feines més
rutinàries, com recerques bibliogràfiques, i de l’efecte generacional. Respecte a la dedicació, s’observa que el professorat que es dedica exclusivament a l’activitat acadèmica
en fa més ús que el que la compagina amb una altra activitat remunerada, segurament
per a poder dedicar més hores a aquesta.

•

El professorat que usa més Internet tant per a preparar com per a impartir les classes
(usos que estan molt relacionats entre si) també és el que més usa Internet per a accedir
als serveis en línia que ofereixen les biblioteques. Aquesta relació és lògica, sobretot
perquè un dels possibles usos d’Internet per a preparar les classes és la cerca d’informació a Internet usant els serveis en línia que ofereix la biblioteca.
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9.1. Breu aproximació a estudis sobre l’esperit emprenedor de la comunitat
universitària de Catalunya
En aquesta secció analitzarem les activitats emprenedores del professorat català i la disposició de l’alumnat per a la posada en marxa d’activitats emprenedores, i ho relacionarem
amb les dades existents, especialment pel que fa als patrons d’ús d’Internet, construïts i
analitzats com a part central d’aquest PIC. Com a introducció, però, i abans de presentar
els resultats de les enquestes del PIC, farem un breu repàs sobre algunes dades generals
sobre l’esperit emprenedor a Catalunya.
D’acord amb el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2003 (J. M. Veciana, Y. Vaillant, E.
Genescà, J. M. Piqué, D. Urbano, 2004, pàg. 14), Catalunya és setena en el rànquing d’emprenedoria de l’OCDE. Segons l’AET/TEA (Activitat Emprenedora Total / Total Enterpreneurial
Activity), el 2003 el 7,68% de la població de Catalunya (un total de 335.309 persones) estaven
involucrades en algun tipus d’activitat relacionada amb la creació d’una empresa.
Els estudiants catalans van indicar en un informe elaborat per la Universitat Autònoma de
Barcelona que les persones emprenedores tenen els atributs positius següents: una personalitat dinàmica i una predisposició a l’ajut al desenvolupament del país (J. M. Veciana i D. Urbano,
2004, pàg. 55). D’altra banda, en un rànquing sobre la consideració i el prestigi de les diferents
professions, ser emprenedor es va situar en una destacable sisena posició (ibid., pàg. 54).
Aquesta relativament alta consideració sembla contradictòria amb els resultats del GEM per
al global de la població de Catalunya. En aquest sentit, al GEM 2003 Catalunya es troba
entre els últims països pel que fa al prestigi de l’activitat emprenedora (42,78 en una mitjana
de 65,47, pàg. 52). Aquesta observació contradictòria va acompanyada d’altres, segons les
quals es destaca la gran contribució dels graduats universitaris a l’emprenedorisme, com
es posa de manifest en l’AET/TEA de Catalunya, tot i que es reconeix que els resultats dels
emprenedors universitaris són més aviat modestos (figura 9.1).
Figura 9.1. AET/TEA en relació amb l’edat

Font: AET/TEA
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9.2. L’activitat emprenedora entre els estudiants universitaris

Més d’un 32% dels estudiants catalans tenen la intenció de crear la seva pròpia empresa,
segons les dades del nostre estudi. D’aquests, un 27,69% tenen plans de fer-ho un cop finalitzats els estudis universitaris, mentre que un 5,07% tenen previst començar d’aquí a
poc, o es troben en el procés de crear el seu propi negoci.

Figura 9.2. Tens intenció de crear un negoci propi?

Font: elaboració pròpia

Per comparació, un estudi que tractava la inclinació dels estudiants de les universitats catalanes envers l’activitat emprenedora del 2004, dirigit per Veciana i Urbano (pàg. 46, 47,
48), mostrà els resultats següents:

Taula 9.1. Inclinació dels estudiants de les universitats catalanes envers l’activitat
emprenedora
Variable

% de respostes

Desitjabilitat de crear una nova empresa

74

Més fàcil: 31
Viabilitat de crear una nova empresa (en compaMés difícil: 66,1
ració amb les dècades passades)
Sense resposta: 2,9

Intenció de crear una nova empresa

No, mai: 26,8
No, però estic pensant a treballar en el negoci familiar: 4,2
Sí, vagament: 51
Sí, seriosament: 12,1
Sí, tinc la ferma intenció de crear una empresa: 4,1
Sense resposta: 1,8

Font: elaboració pròpia
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Per a representar la propensió emprenedora dels estudiants, hem creat l’indicador EshipStud, que mesura la propensió dels estudiants per a crear una empresa. Un valor alt indica
una baixa propensió (vegeu la taula 9.4).

Taula 9.2. Indicador EshipStud
Propensió

Nombre d’estudiants

%

1

991

5,07

2

5.414

27,69

3

13.147

67,24

Total

19.552

100

Font: elaboració pròpia

Observem alguns resultats interessants: els estudiants de la universitat virtual del sistema
demostren una intenció més alta per a l’activitat de creació d’una empresa (9,9%), en comparació amb els seus iguals a les universitats presencials (4,32%). Sembla que aquest resultat s’explica pel fet que el percentatge d’estudiants adults i d’estudiants que han finalitzat
les seves carreres és molt més alt a les universitats virtuals.

Taula 9.3. Intenció de crear un negoci propi segons el tipus d’universitat

Font: elaboració pròpia

Aquesta explicació es basa, a més, en el fet que la propensió a crear una empresa creix en
els estudiants més madurs (vegeu la taula 9.3). En qualsevol cas, aquests resultats contradiuen els resultats del GEM, que indiquen que les persones entre 30 i 40 anys tenen més
probabilitat de crear una empresa. Això es podria explicar pel fet que molts emprenedors
decideixen crear una empresa després d’acumular alguns anys d’experiència professional,
mentre que els emprenedors sense titulació universitària comencen a treballar més aviat i,
per tant, funden les seves empreses abans que els graduats universitaris.

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

Universitat i societat xarxa

600

L’esperit emprenedor de la comunitat universitària

Taula 9.4. Intenció de crear unnegoci propi segons l’edat

Font: elaboració pròpia

Taula 9.5. Edat dels estudiants amb intenció de crear una empresa immediatament
Menys de 30
anys

Entre 30 i 40

Entre 40 i 50

Entre 50 i 60

Més de 60

1,6

3,16

8,13

11,85

10,85

Font: elaboració pròpia

Sorprèn, de manera positiva, que, per gèneres, el biaix en la intenció de crear una empresa
un cop finalitzats els estudis universitaris és baix. Menys del 8% més dels homes (32,31%)
tenen aquesta motivació. Desafortunadament, aquest equilibri no es manté pel que a fa la
intenció immediata de crear una empresa. En aquest sentit, els homes, amb un 7,59% pràcticament, doblen les dones (3,6%).

Quan el focus es posa en les disciplines universitàries, trobem els següents resultats interessants: tot i que socialment existeix un prejudici que diu el contrari, els estudiants de ciències socials mostren pràcticament la mateixa propensió a crear una empresa que els
estudiants de ciències naturals (un 5% per als plans a mitjà termini, i un 25,71% a 30,01%
pel que fa a la creació d’una empresa un cop titulats). Si fem una observació més concreta,
els estudiants d’enginyeria són els més emprenedors tant a mitjà com a llarg termini (6,92%
i 35,23% respectivament), seguits pels estudiants de ciències socials (5,02% i 28,56% respectivament). Sorprenentment, els estudiants d’humanitats venen després dels estudiants
de ciències de la vida (1,75% i 27,22% respectivament), i els estudiants de les ciències
exactes. Els baixos resultats dels estudiants de ciències de la vida semblen especialment
estranys, tenint en compte que el sector té força dinamisme, i que els doctors són tradicionalment un grup amb una taxa d’autoocupació molt alta. Probablement això pot estar motivat per la facilitat d’accés al mercat laboral públic.
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Taula 9.6. Intenció de creació de negoci propi per disciplines

Font: elaboració pròpia

Els resultats sobre la relació entre ús d’Internet i activitat emprenedora en els professors
universitaris no tenen correlació entre els estudiants. En establir la relació entre l’ús personal d’Internet i la propensió a l’esperit empresarial, s’observa una correlació no proporcional. Aquesta correlació resulta encara més aparent quan observem la relació entre
propensió per l’activitat emprenedora i l’ús actiu d’Internet –el seu ús creatiu i participatiu
(vegeu la taula de correlacions en l’annex).

Taula 9.7. Intenció de creació de negoci propi per usos d’Internet

Font: elaboració pròpia
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Taula 9.8. Intenció de creació de negoci propi per nivell d’expertesa

Font: elaboració pròpia

En aquest moments, la UAB i la UPC són les úniques universitats de la mostra que ofereixen cursos específics de creació d’empreses i activitat emprenedora. A més, la UAB és una
de les dues seus d’un programa de doctorat impulsat per la Unió Europea (http://selene.uab.es/edp/) sobre creació d’empreses i activitat emprenedora. Els esforços estan, però,
més adreçats a la recerca científica i a l’anàlisi que a les habilitats pràctiques per a la creació
d’empreses.

A més, la UPC ha creat una institució (UPCinnova) amb l’objectiu d’impulsar i facilitar l’esperit emprenedor i la creació d’empreses entre els estudiants i els investigadors.

En qualsevol cas, la crítica expressada pels experts en la matèria preguntats pel GEM
(2003) encara persisteix. Només un 2,9% dels experts creuen que el sistema educatiu té
una influència positiva en la creació d’empreses a Catalunya (pàg. 67) i un 8,6% (la quarta
puntuació més alta) creu que és una barrera fonamental per a la creació d’empreses: un
58,3% dels experts esmentats consideraren que les escoles i les universitats no porten a
terme prou programes que tractin la creació d’empreses. Consegüentment, els experts van
recomanar, per damunt de tot, la millora en el sistema educatiu –amb un 40% de mitjana–
com la millor forma d’enriquir el clima emprenedor a Catalunya. En concret, aquesta recomanació constava de dues parts: d’una banda, promoure i motivar l’esperit empresarial dins
el sistema educatiu, tant en el nivell primari i secundari com en l’universitari, formant persones més creatives, amb més iniciativa i sentit de l’autosuficiència, i d’altra banda, plantejar
la creació d’empreses com una bona alternativa i opció de carrera professional.
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És molt interessant destacar el fet que en el rang d’edat universitari trobem tant l’AET/TEA
més baix, amb un 2,6, com el més alt, amb un 12,2. Això només es pot explicar pel fet que
els estudiants no creen empreses quan estan enmig dels seus estudis (figura 9.1).
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9.3. L’activitat emprenedora del professorat universitari
D’acord amb l’enquesta que hem dut a terme, la gran majoria dels professors, el 85,2%, estan involucrats en algun tipus d’activitat emprenedora. Entenem per activitat emprenedora
aquella que és el resultat de les seves accions professionals més enllà de l’activitat docent
i que genera ingressos econòmics i creació de coneixement transferible a la societat o a la
comunitat científica.
Els projectes de recerca finançats des de fora de la universitat són, majoritàriament, la més
comuna d’aquestes activitats emprenedores que realitzen els professors universitaris del sistema català, i representen un 86,29%. Els treballs de consultoria i l’activitat docent fora de la
universitat representen un important percentatge d’altres activitats per a un quart del professorat (29,82% i 31,13% respectivament). La resta d’activitats són residuals. Només un 6,72%
dels professors estan involucrats en activitats relacionades amb les patents i/o llicències dels
resultats de recerca. Naturalment, aquestes activitats són més comunes a les universitats
amb un caràcter més tècnic, on el percentatge és subseqüentment més alt, del 14,11%.
El mateix passa pel que fa a la comercialització de productes desenvolupats a les universitats.
L’activitat de les universitats tècniques eleva la mitjana de l’1,69% general al 3,37%. Resulta,
a més, sorprenent que, per darrere del professorat de les universitats tècniques, es trobi el
professorat de les universitats virtuals pel que fa a la creació i al desenvolupament d’empreses derivades de l’activitat universitària. Sembla que la flexibilitat, en forma d’hores disponibles, és un factor que eleva la propensió del professorat virtual a l’activitat emprenedora.
Aquesta resulta sorprenentment limitada entre els professors l’activitat docent del qual està
centrada en la provisió de serveis d’anàlisi a la indústria i les activitats empresarials (6,39%).
Resulta interessant, així mateix, observar que el patró de les universitats virtuals és ben diferent del de les universitats generalistes i tècniques en dos aspectes més. En primer lloc,
mentre que el 88,69% dels acadèmics desenvolupa part de la seva feina en projectes de
recerca, aquest percentatge és només del 34,57% en el cas de les universitats virtuals.
Aquesta proporció pot ser explicada pel fet que, fins no fa gaire, el professorat de la universitat virtual del sistema tenia un mandat essencialment docent, és a dir, d’implementació de
les titulacions docents. En la mesura que la recerca ha esdevingut una prioritat estratègica
per a aquesta universitat, cal preveure que aquesta diferència es vagi reduint en els propers
anys. En segon lloc, a causa del model de negoci de la universitat virtual, prop de la meitat
dels professors (53,09%) tenen altres responsabilitats docents fora d’aquesta. Aquesta
dada gairebé dobla la proporció de professors de les universitats presencials que tenen altres responsabilitats docents (30,11%).
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Tot i que hi ha moltes raons per les quals la comparació s’ha de considerar aproximada, ens
permetem comparar els resultats d’aquest PIC amb els obtinguts per un estudi sobre l’activitat emprenedora dels acadèmics a Irlanda i Suècia (Klofsten i Jones-Evans, 2000).
Les raons que ens obliguen a ser cautelosos a l’hora de fer aquesta comparació són variades.
Els resultats obtinguts no permeten una comparació gaire favorable amb els resultats d’un
estudi sobre l’activitat emprenedora dels acadèmics a Irlanda i Suècia. En primer lloc, la
mostra de Klofsten estava formada per un 78% d’homes, amb una propensió més alta a
l’activitat emprenedora, mentre que a Catalunya la proporció és d’11 homes per 3 dones (J.
M. Veciana, Y. Vaillant, E. Genescà, J. M. Piqué i D. Urbano, 2004). En segon lloc, l’enquesta de Klofsten tractava exclusivament l’activitat emprenedora dels acadèmics, i els participants estaven esbiaixats positivament envers la recerca. Finalment, les categories usades
i, per tant, el significat de les respostes, no és el mateix en ambdós estudis. Especialment,
pel que fa a la pregunta sobre recerca finançada, aquesta estava dividida en dues preguntes que, implícitament, excloïen la recerca finançada per les institucions europees i nacionals. Per tant, aquest ítem ha estat exclòs.
En resum, malgrat que no es pot fer una comparació general de les activitats, val la pena
destacar algunes qüestions.
D’acord amb l’estudi de Klofsten i Jones-Evans, el percentatge d’acadèmics involucrats en
consultoria, creació d’empreses, patents i llicències, docència en altres institucions, comercialització de productes derivats de la recerca universitària, o en serveis d’anàlisi i assaig
és sensiblement més alt que a Catalunya (taula 9.9).

Taula 9.9. Activitat emprenedora a Catalunya, Suècia i Irlanda
Variable

Catalunya

Recerca finançada

Suècia

Irlanda

45%

69%

44%

68%

86,29%

(contractes de recerca i
projectes científics de gran abast)
Consultoria

29,82%

51%

68%

Docència en altres institucions

31,13%

40%

73%

Assajos

6,39%

15%

40%

Patents/llicències

6,72%

12%

26%

Creació d’empreses

3,60%

12%

19%

Comercialització de productes

1,69%

6%

6%

Font: M. Klofsten i D. Jones-Evans (2000)

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

Universitat i societat xarxa

606

L’esperit emprenedor de la comunitat universitària

Un dels objectius de la nostra recerca és la investigació sobre la relació entre els patrons
d’ús d’Internet en els professors i estudiants universitaris, i la seva disposició per a l’activitat
emprenedora. Per aquesta raó, s’ha creat l’indicador EshipProf, que assenyala el nivell de
participació del professorat en activitats emprenedores. Com més alt és el nombre d’activitats en què el professorat està implicat, més alt és el valor de l’indicador (vegeu la taula
9.10).

Taula 9.10. Indicador EshipProf
Nombre d’activitats emprenedores

Nombre de professors

%

1

311

14,47

2

1.036

48,21

3

500

23,27

4

228

10,61

5

52

2,42

6

15

0,7

7

5

0,23

8

2

0,09

Font: elaboració pròpia

En termes generals, el conjunt de dades obtingudes mostra resultats molt dispersos en funció de la disciplina i el tipus d’universitat. Això s’explica pel nivell de biaix de l’indicador. Amb
només un 1% de la població en els tres nivells més alts d’activitats emprenedores, i un
62,68% en els nivells més baixos, resulta molt difícil extreure conclusions massa clares. La
conclusió més evident és que la majoria de professors no tenen un esperit emprenedor molt
desenvolupat.

A més, quan observem la relació entre l’activitat emprenedora i l’ús d’Internet, hi veiem una
correlació negativa. Sembla que, com més emprenedor és el professor, menys involucrat
es troba en activitats basades i allotjades a Internet. Això resulta especialment sorprenent
si tenim en compte que Internet es considera una eina molt eficaç i útil per a la identificació
d’oportunitats de negoci i la creació de xarxes d’interès (vegeu la taula de correlacions en
l’annex).
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9.4. Conclusions

Una possible explicació de les diferències entre estudiants i professors pel que fa a la correlació entre l’ús d’Internet i l’esperit emprenedor és, evidentment, la diferència d’edat. Les
generacions més grans són, naturalment, menys propenses a l’ús avançat d’Internet.

Una altra possible explicació és que l’activitat emprenedora dels professors implica altres
activitats paral·leles, com ara la gestió de personal, la participació en reunions, la redacció
de propostes, etc., i, per tant, no tenen prou temps per a utilitzar Internet.

En qualsevol cas, tot i que ambdues explicacions poden operar juntes, el més probable és
que sigui la primera la que domina sobre la segona.

De forma gairebé exclusiva, són els investigadors de més edat de l’àmbit de les ciències
naturals els que participen en vuit activitats emprenedores. Aquests acadèmics tenen, generalment, una carrera científica de més de vint-i-cinc anys, la qual cosa significa que la major part de la seva educació i de la seva formació inicial es va completar abans que Internet
desenvolupés la seva influència omnipresent. Serà interessant observar si, amb el pas del
temps, un cop les generacions que no pertanyen a Internet s’hagin retirat, la correlació entre
activitat emprenedora i ús d’Internet per part dels professors s’adapta a la correlació positiva que trobem entre els estudiants.

En general, els resultats del nostre estudi no repliquen la impressió positiva de l’informe
GEM 2003. Resulta bastant interessant que els nostres resultats no coincideixin amb l’avaluació dels experts locals pel que fa al paper del sistema educatiu català com a preparador
dels estudiants amb vista a la seva vida professional. Els experts van puntuar a la baixa el
sistema català en gairebé tots els aspectes (vegeu la figura 9.3), tot i que la puntuació més
alta correspon al sistema universitari català. La gran majoria van considerar insuficient
l’educació primària i secundària pel que fa a la formació vocacional, els coneixements del
sistema econòmic i el foment de l’esperit emprenedor. Tot i que la majoria (58,3%) creu també que no hi ha suficients programes sobre com crear una empresa, un terç dels experts
afirma que s’han de tenir en compte els casos particulars, i un 8,4% creu que les universitats
fan una tasca suficient.

La valoració més positiva l’obté la formació directiva i de gestió impartida, bàsicament, a les
universitats. D’acord amb aquest estudi, el 60% dels experts creu que s’han de fer més esforços en l’àmbit de la formació continuada, ja que són les universitats virtuals les que acaparen pràcticament tot el volum de formació en aquest nivell.
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Figura 9.3. Opinió dels experts sobre l’educació (GEM 2003)

Font: GEM 2003

En resum, podem dir que sembla que la investigació tant de l’esperit emprenedor com de
la creació final d’empreses indica que, tot i que és cert que un alt percentatge de la població
de Catalunya té la motivació necessària, aquesta no es correspon amb el suport que rep
del seu entorn. Institucions especialitzades com ara UPCinnova mostren bon resultats i poden servir de model per a la tasca que duen a terme altres universitats.

Potser una de les qüestions més interessants és la vasta heterogeneïtat de les dades relatives a l’activitat emprenedora a les diferents universitats i, en general, a Catalunya. Sembla
que les discrepàncies es deuen a les diferències entre les formes de mesurar, però també
a la possibilitat de un biaix positiu respecte al tema de la investigació. És a dir, en la mesura
que l’enquesta és sobre l’ús d’Internet, els resultats són més positius en aquest àmbit; el
mateix succeeix quan parlem d’activitats emprenedores. Els dos efectes es complementen:
d’una banda, els enquestats amb un nivell de coneixement i d’interès més alts en l’àmbit
específic de l’enquesta tendeixen a respondre-la, i de l’altra, els enquestats tendiran a oferir
una imatge com més positiva millor, tot i que l’enquesta és anònima.
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Les conclusions que tot seguit s’exposen són el resultat del tractament de les dades quantitatives que aporta el qüestionari que es va aplicar al col·lectiu de l’alumnat i del professorat
del sistema universitari de Catalunya. La recerca, tal com hem exposat en el primer capítol
d’aquest informe, disposa de més informació, bàsicament qualitativa, com a resultat de les
52 entrevistes en profunditat semidirigides realitzades. Aquestes entrevistes, que es troben
en els annexos d’aquest informe en formatiu digital, se centren en l’anàlisi de diferents àmbits institucionals relacionats amb els usos d’Internet a la universitat (vicerectors acadèmics,
de tecnologia, d’innovació educativa, recerca, i responsables gerencials de la universitat,
biblioteca i serveis informàtics, entre altres). S’ha tingut en compte parcialment el resultat
d’aquestes entrevistes per a la confirmació d’alguns dels resultats obtinguts a partir de les
dades quantitatives.

La població de l’estudi és el col·lectiu del professorat i de l’alumnat de les vuit universitats
públiques de Catalunya (UB, UAB, UPC, UPF, URV, UdG i UdL) i la UOC. És a dir, segons
les dades del CUR i del Departament d’Informació i Qualitat de la UOC, la població objecte
d’estudi es compon de 170.995 estudiants matriculats el curs 2004-2005 a les universitats
presencials i durant el primer semestre del curs 2005-2006 a la UOC, i de 14.548 professors
en plantilla en les dites universitats el curs 2005-2006.

La finalitat de l’estudi és la detecció i avaluació dels usos d’Internet per part del conjunt de
la comunitat universitària, tot observant les transformacions que aquests han produït en el
procés d’ensenyament-aprenentatge a la universitat. El desenvolupament d’aquest objectiu, així com de les principals hipòtesis i preguntes de recerca es troba en el primer capítol
d’aquest informe de recerca.

Les dades s’han recollit mitjançant un qüestionari on line, enviat a través del correu electrònic que ofereix la institució i facilitat a l’equip investigador per les universitats, amb el dictamen previ de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. El qüestionari s’ha aplicat a un
total de 15.348 professors i 193.096 estudiants del curs acadèmic 2006-2007, xifres una
mica més elevades que les dades poblacionals, a causa de la manca d’informació més actualitzada en el moment de la redacció d’aquest informe.

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. Els
excedents de quota s’han eliminat de manera aleatòria per tal de no reduir la representativitat de la mostra resultant.
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Per tant, davant 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 es poden extrapolar perfectament a tota la comunitat universitària.
En aquest sentit, cal matisar que es tracta d’una enquesta autoseleccionada i que bàsicament recull les opinions dels usuaris d’Internet que utilitzen intensivament el correu institucional proporcionat per cadascuna de les universitats públiques catalanes.

Iniciem tot seguit la relació de les principals conclusions de la recerca.

El col·lectiu universitari estudiat (alumnat i professorat) posseeix un elevat nivell d’expertesa en habilitats informàtiques i en ús d’Internet comparat amb la resta de població de
Catalunya. La majoria de l’alumnat, més del 82%, afirma tenir més de cinc anys d’experiència en l’ús d’Internet, mentre que el 81,76% del professorat afirma tenir-ne’n més de 7.

La pràctica totalitat del professorat i de l’alumnat disposa d’ordinador propi amb connexió
de banda ampla a Internet, i s’hi connecta diàriament. L’alumnat es connecta cada dia amb
connexions d’una durada d’entre 1 a 3 hores, i el professorat es connecta també diàriament
amb duracions mitjanes de connexió de més de 3 hores. La raó de la diferència de durada
de connexió entre els dos col·lectius és a causa del fet que el professorat compatibilitza la
seva activitat laboral amb la connexió a Internet, cosa que no pot fer l’alumnat.

La comunitat universitària es mostra molt activa en l’ús d’Internet, tant en l’extensió dels
usos que declara realitzar, com en la intensitat amb que les duu a terme. La majoria de
l’alumnat declara utilitzar habitualment Internet per a realitzar entre 10 i 19 activitats, mentre
que el professorat declara realitzar-ne entre 7 i 11.

Observem una clara diferència de gènere a favor dels homes, fonamentalment entre l’alumnat, pel que fa al nombre d’usos d’Internet. Constatem també que les dones del col·lectiu
universitari s’incorporen més tardanament que els homes a Internet i a l’ús dels ordinadors
en general. Sembla, però, que les dones de les generacions més joves estan escurçant
aquesta distància.

També s’observa una diferència d’edat en el volum d’ús d’Internet. S’observa una correlació
positiva, tant entre l’alumnat com entre el professorat, entre els grups d’edat més joves i un
ús més extens i intensiu d’Internet. Entre el 36% i el 43% de la població dels grups més joves declara realitzar de 16 a 23 activitats a través d’Internet, la qual cosa considerem com
un nivell alt de volum d’ús d’Internet, mentre que entre els grups de més edat, només un
26% declara realitzar aquest nombre tan elevat d’activitats.
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Existeix una correlació positiva entre els nivells alts d’expertesa dels usuaris i un ús més
extensiu (en què es realitza un nombre més alt d’activitats) i intensiu d’Internet. A l’inrevés,
els usuaris menys experts mostren uns usos més restringits i limitats d’Internet, així com
una menor intensitat en el seu ús.

Es confirma que la incorporació d’Internet està contribuint a modificar el temps que els usuaris destinen a realitzar activitats socials i quotidianes. La majoria de la població declara que
treballa i estudia més a casa des que es connecta a Internet; compensa el menor temps que
dedica a llegir premsa en paper, llegint la premsa on line, i afirma que veu menys la televisió,
dorm menys temps i dedica menys temps a no fer res des que usa Internet, fet que confirma
el mitjà com un substitutiu de la televisió i de la no-activitat.

Aquest canvis són més acusats entre els que tenen uns nivells més alts d’expertesa, atès
que són els que més es connecten a Internet, els que més usos realitzen i els que ho fan
amb més intensitat. Aquests més experts són, sistemàticament, els que declaren uns nivells
més alts de canvi en les seves activitats quotidianes, a diferència dels menys experts, que
són els que en major mesura no han percebut cap canvi a conseqüència de l’ús d’Internet.

La principal conclusió que ens aporten les dades referents als usos no educatius d’Internet
per part de la comunitat universitària és el reconeixement que ens podem trobar davant una
segona fractura digital relacionada amb l’extensió i la intensitat en l’ús de la Xarxa i no en
l’accés, com era el cas de la primera fractura digital. Els resultats ens mostren que l’alumnat
i el professorat més expert i alhora més expansiu en l’ús d’Internet disposa de més facilitats
i coneixement per a exprimir al màxim l’ús de la Xarxa, especialment amb finalitats educatives, com es mostra en el capítol 5 d’aquest informe. Això ens porta a afirmar que es fa
necessari el reforçament de sistemes de formació o acompanyament en l’ús creatiu i actiu
de la Xarxa com a mesura per a millorar el rendiment i el potencial optimitzador de l’ús d’Internet.

Les universitats del sistema han superat la fase inicial d’introducció bàsica de la tecnologia
per a finalitats administratives (matriculació, accés a la informació, biblioteca, etc.) i disposen de bones infraestructures, però es troben en l’actualitat en la fase de definició d’una estratègia institucional que vagi molt més enllà de l’elecció d’una plataforma tecnològica per
a la docència.

Pel que fa als usos educatius d’Internet, podem concloure que el professorat i l’alumnat expressen 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 61,65% del professorat es considera preparat per a exercir la docència a través d’Internet. Observem, pe-
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rò, que 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. Aquestes
dades evidencien la manca d’una estratègia institucional d’incorporació i ús de les tecnologies per part de les universitats.

La manca d’estratègia institucional d’ús d’Internet s’evidencia en els baixos percentatges
d’experiència d’activitat acadèmica amb ús d’Internet a la comunitat universitària. El seguiment d’una assignatura amb ús d’Internet no és únicament resultat d’una decisió personal
de l’estudiant o del professor, sinó que és la conseqüència d’una acció institucional que proporciona els mitjans necessaris per a aquesta pràctica.

El professorat confirma el reconeixement de la manca d’una estratègia institucional en la
introducció i ús de la Xarxa (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, en un 70,90%, mentre que el professorat ho afirma en un
51,75%. L’expressió d’aquesta opinió es complementa amb altres dades que ens confirmen
la importància de la multicanalitat en qualsevol acció que introdueix la tecnologia.

L’ús d’Internet en formació universitària no ha de comportar l’abandonament de pràctiques
presencials habituals en els processos formatius universitaris. 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, demana també el
canal tradicional d’accés i interacció a través de la presencialitat.

Observem un ús tradicional i poc transformador de les TIC en educació superior, evidenciat
a partir de dinàmiques reproductores del sistema tradicional de formació centrat en el professor, però implementades a través d’Internet. La principal interacció per correu electrònic
és amb el professor i el principal ús de la Xarxa per a la cerca d’informació per a fer treballs.
No es constaten transformacions possibles del model educatiu a partir del potencial social
i col·laboratiu de la Xarxa.

L’ús fonamental d’Internet en el procés educatiu és per a la cerca d’informació i per a la comunicació via correu electrònic o missatgeria instantània. Les eines de la web social (wiki,
weblog) o les que afavoreixen les dinàmiques col·laboratives no estan encara arrelades en
els usos de la comunitat universitària.
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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 faciliten 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.

La modalitat formativa híbrida, és a dir, la que complementa la presencialitat amb l’ús educatiu intensiu d’Internet, presenta un elevat potencial transformador, no recollit, però, en els
resultats de l’estudi, que pot ser aprofitat a través de l’impuls de la implantació de l’EEES a
Catalunya.

Existeix un reconeixement explícit per part del professorat de manca de suport institucional
i d’incentius per a l’ús educatiu d’Internet. També es fa evident la sol·licitud de formació específica per a l’ús educatiu de la Xarxa. Els professors reconeixen compartir poc els seus
recursos a la Xarxa (poc i gens: 50,06%), de la mateixa manera que reconeixen usar poc
els que hi troben (poc i gens: 64,29%).

El 61,19% de l’alumnat es mostra molt i força favorable a potenciar l’oferta de cursos a través d’Internet a la universitat, mentre que tan sols el 44,97% del professorat opina en el mateix sentit. Aquesta demanda es complementa amb una sol·licitud elevada de cursos per a
aprendre amb l’ús de les TIC per part del 63,29% de l’alumnat. El 52,22% del professorat
de formació sol·licita formació específica per a la incorporació de les TIC a la docència.

En el capítol 5, referent als usos educatius de la Xarxa, hem analitzat les dues modalitats
més rellevants d’ús de les TIC en educació superior: la modalitat híbrida i la modalita 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.

Podem concloure que no es mostren excessives diferències entre les valoracions i l’ús d’Internet que alumnat i professorat realitza en ambdues modalitats. Si bé els principis d’autonomia, de flexibilitat del temps, d’organització, d’individualització, etc. 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 tro-
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bar-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 pas 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 pròpia
plataforma tecnològica, la inexistència de models educatius innovadors, fins i tot a 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 la 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 com 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.

Com a conseqüència de les conclusions exposades pel que fa al resultat de les dades
d’usos educatius de la Xarxa, considerem que cal potenciar a les universitats del sistema la
planificació estratègica dels processos d’introducció i ús de les tecnologies aplicades a
l’educació superior, amb una visió àmplia que vagi més enllà de la planificació de les infraestructures tecnològiques, o que actuï com a simple resposta als canvis habituals i ràpids
en els dispositius d’accés i en el programari. Aquesta planificació estratègica ha de tenir
com a resultat la incorporació de noves metodologies docents, fonamentalment híbrides,
centrades en l’aprofitament i en l’educació de les capacitats i habilitats dels estudiants per
a aprofitar eficientment el potencial de la Xarxa, com a base per a la seva activitat professional de futur.

Es fa evident que cal facilitar la formació en metodologies actives i col·laboratives de l’ús
educatiu de xarxa del professorat i de l’alumnat universitari. Aquesta recerca situa el professorat i l’alumnat com un col·lectiu altament expert en l’ús de la tecnologia, però evidencia
que aquest no aplica aquesta expertesa en la seva activitat professional (ensenyar o apren-
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dre). La formació, així com l’impuls de l’experimentació metodològica i del foment de pràctiques educatives innovadores, és la via més segura per a aconseguir transformacions en
el sistema educatiu universitari, sense oblidar la formació en l’ús social (Web 2.0) d’Internet
per a assegurar una activitat més extensa i intensa de les potencialitats de la Xarxa. Fomentar, a més, l’intercanvi i el treball col·laboratiu entre els professionals de les universitats del
sistema, amb la finalitat de compartir i intercanvi d’aprenentatges en l’ús de metodologies
educatives innovadores.

Una via per a impulsar la modalitat formativa híbrida en les universitats presencials, de forma que es combini eficientment la sincronia de les acules actuals amb l’asincronia resultant
de l’ús intensiu d’Internet és aprofitar l’actual procés d’implementació de l’EEES al sistema
universitari català. Aquesta acció hauria d’anar acompanyada del foment del treball conjunt
i coordinat entre les universitats del sistema per a fer front als canvis, tecnològics –programari lliure, plataformes, etc.– i educatius –metodologies innovadores, materials oberts a la
Xarxa, ambient col·laboratius, etc.–, fet que suposa la utilització de les TIC, especialment
Internet, en educació superior.

Quant a la influència de l’ús de les tecnologies en el rendiment acadèmic de l’alumnat universitari, hi destaca el fet que els alumnes amb més expertesa en l’ús i més intensitat d’usos
no acadèmics registren pitjors resultats en el seu expedient. Això pot ser degut al fet que
una major dedicació temporal a aquests usos restringeix la possibilitat d’emprar el temps
per a finalitats més acadèmiques.

Respecte als usos acadèmics d’Internet, cal destacar que tenen un doble vessant en la
seva relació amb el rendiment acadèmic. En primer lloc, s’observa una influència positiva
en l’ús de la Xarxa com a eina complementària per a ser més actiu, participatiu i comunicatiu
en els estudis. En aquest sentit, el desenvolupament d’eines que facilitin aquests usos pot
tenir un paper bastant important en la millora del procés d’aprenentatge. Així doncs, l’aplicació al mètode docent de les webs socials o 2.0 poden ser una via de futur interessant amb
vista a millorar el procés d’ensenyament.

Reforçant el paper positiu de les TIC com a complement, cal destacar que el canvi d’hàbits
d’estudi arran de l’ús d’Internet afecta negativament el rendiment acadèmic de l’estudiant
universitari, sempre que aquest deixi d’anar a classe o a la biblioteca com a conseqüència
de l’aparició de les tecnologies. Per tant, es confirma que la substitució de la informació rebuda a la universitat per la cercada a Internet té un efecte negatiu amb vista al rendiment,
però el complement de la primera amb la segona, no.
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Per contra, també cal dir que el fet de tenir un estil d’aprenentatge molt favorable a Internet
limita la possibilitat de superar un nombre més alt de crèdits. L’explicació segurament rau
en la manca de correspondència entre l’estil d’ensenyament impartit pel professorat i l’estil
d’aprenentatge més favorable a Internet que adopta una part de l’alumnat.

Pel que fa a l’ús d’Internet en l’activitat de recerca del professorat, és una realitat instaurada.
Tan sols el 5,67% del professorat declara usar poc o gens Internet en activitats de recerca.
Els usos més destacats es troben en la cerca d’informació per a la recerca i en la publicació
dels resultats obtinguts.

D’altra banda, s’observa que l’ús d’Internet per a fer recerca comunicativa grupal està bastant estès, pel que fa a la participació en alguna intensitat en les xarxes de recerca via Internet i a la recepció passiva d’informació col·lectiva mitjançant llistes de distribució
relacionades amb l’àmbit de recerca. Quant a la participació activa en comunitats virtuals
espontànies que no tenen suport institucional, s’observa que és cosa d’una minoria. De totes maneres, a aquests resultats cal fer-los dues matisacions: la primera és que la participació en xarxes de recerca que usen Internet es dóna sobretot en xarxes de la mateixa
universitat, la qual cosa porta a plantejar que no hi ha un trencament de les barreres físiques
tan elevat com podria donar-se amb les noves tecnologies, i la segona matisació és més
metodològica i fa referència al fet que en el nostre estudi quantitatiu no es mesura la intensitat de participació en les xarxes de recerca i, per tant, no es pot assegurar de manera contundent que aquest aprofitament d’Internet per a la col·laboració sigui d’una manera
intensiva.

Quant a la publicació de la recerca, Internet ha esdevingut un canal clau per tres motius
principals: el prestigi d’algunes revistes en línia, la facilitat de publicació, i la col·lectivització
i difusió lliure de coneixement. Així doncs, les nostres dades indiquen que Internet s’usa
més com a gran magatzem on buscar i publicar la informació que com a eina col·laborativa.

Les biblioteques universitàries, a causa del canvi necessari per a perdurar com a institució,
s’han adaptat a la societat de la informació i a un entorn educatiu cada cop més globalitzat.
Per aquest motiu les biblioteques estan lluny de ser únicament el lloc on s’emmagatzemen
i endrecen llibres per a consultar-los posteriorment i han adquirit noves funcions, en molts
casos facilitades per l’ús de les noves tecnologies. En aquest sentit, una transformació fonamental amb l’aparició de l’EEES està essent la transformació de les biblioteques digitals
en CRAI. Aquest canvi està a les mans de la voluntat política i la inversió que s’hi faci i, tenint en compte que la reorganització passaria per centralitzar en un sol ens serveis que ara
estan dispersos, cal preveure algunes resistències típiques dels canvis organitzatius. La
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gestió del canvi, juntament amb el pressupost invertit, poden ser els elements clau per a
tirar endavant aquesta transformació en centres de recursos d’una forma eficaç.

Un altre canvi important és el que es produeix en el suport de la informació accessible a
través de les biblioteques. A les biblioteques actuals el paper està deixant lloc a suports digitals, incloent-hi els virtuals, dels quals molts cops les biblioteques es limiten a ser portes
d’accés. Aquesta última situació es dóna principalment pel que fa a les bases de dades de
revistes electròniques de pagament. Justament és aquest pagament per la informació electrònica el que ha afavorit una transformació clau en el funcionament de les biblioteques; es
tracta d’una transformació organitzacional col·laborativa. En aquest sentit, com ha passat
en altres països, les biblioteques catalanes s’han hagut de consorciar per a poder fer front
al pagament de la informació electrònica i accedir a més quantitat d’aquesta; s’ha iniciat així
una via de col·laboració molt fructífera que ha superat l’objectiu inicial i s’ha estès a altres
àmbits, i la dinàmica de la qual pot ser extrapolable a altres àmbits universitaris per tal de
buscar un funcionament com a sistema que permeti més adaptabilitat a la dinàmica globalitzada del món actual.

Quant a l’ús dels serveis virtuals estudiats (consulta del catàleg, consulta de bases de dades i revistes en línia disponibles, reserva, sol·licitud i ampliació del període de llibres en
préstec, i, finalment, sol·licitud d’informació i documentació a la biblioteca, per a dur a terme
les activitats acadèmiques, a través del correu electrònic), cal dir que el professorat en fa
més ús que l’alumnat i, respecte als nivells d’usos, cal destacar que la sol·licitud d’informació personalitzada per l’activitat acadèmica –que és, entre els serveis que es demanen en
el qüestionari, el més proper a una dinàmica de funcionament de CRAI– és el menys utilitzat, fet que posa de manifest que la dinàmica d’estudi de l’EEES encara no es dóna a la
biblioteca, ja que aquesta no és vista per la comunitat universitària encara com un centre
de suport a l’aprenentatge, docència i recerca, i encara continua la percepció típica de biblioteca digital on poder accedir als continguts, estiguin en el format que estiguin.
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Qüestionari alumnat universitats presencials

Descripció de l’enquesta
- Aspectes Generals Referència: prova_copia_al (Alumnes presencial)
Títol: prova_copia_al
Subtítol:

Contingut
1 - v.35 PREGUNTA NUMÈRICA
Enunciat Indica, si us plau, la teva edat
2 - v.36 PREGUNTA MCSR
Enunciat Indica, si us plau, el teu sexe
Codis
1 Home
2 Dona
3 - v.37 PREGUNTA MCSR
Enunciat Estudis finalitzats en l'actualitat
Codis
1 Batxillerat
2 Mòduls professionals
3 Diplomatura
4 Llicenciatura
5 Enginyeria tècnica
6 Enginyeria superior
7 Doctorat
4 - v.38 PREGUNTA MCSR
Enunciat

A quina àrea disciplinària estan adscrits els estudis universitaris que estàs
realitzant?

Codis
1 Biomedicina
2 Ciències exactes i naturals
3 Ciències socials
4 Enginyeria
5 Humanitats
5 - v.39 PREGUNTA MCSR
Enunciat En quin curs et trobes de la carrera que estàs estudiant?
Codis
1 1r
2 2n
3 3r
4 4t
5 5è
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6 6è
6 - v.40 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quin és l’horari lectiu que realitzes?
Codis
1 Matins
2 Tardes
3 Matins i tardes
7 - v.41 PREGUNTA MCSR
Enunciat Compagines els teus estudis amb alguna activitat laboral remunerada?
Codis
1 Sí
2 No
8 - SALT PÀGINA
9 - v.59 PREGUNTA MCSR
Enunciat Tens intenció de crear un negoci propi?
Codis
1 Aviat
2 Més tard, quan finalitzi la carrera
3 No tinc intenció de crear un negoci propi
10 - v.51 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús dels ordinadors?
Codis
1 Inicial
2 Bàsic
3 Mitjà
4 Avançat
5 Expert
11 - v.52 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús d’Internet?
Codis
1 Inicial
2 Bàsic
3 Mitjà
4 Avançat
5 Expert
12 - v.53 PREGUNTA MCMR
Enunciat Disposes d’ordinador propi amb connexió a Internet? [S'accepta més d'una
resposta.]
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Codis
1 Ordinador amb connexió sobre xarxa telefònica bàsica
2 Ordinador amb connexió ADSL
3 Ordinador amb connexió per cable
4 Portàtil amb connexió sobre xarxa telefònica bàsica
5 Portàtil amb connexió ADSL
6 Portàtil amb connexió per cable
7 Portàtil amb connexió sense fil
8 Disposo d’ordinador o portàtil sense connexió a Internet
9 No disposo d’ordinador propi
13 - COMENTARI
14 - SALT PÀGINA
15 - v.42 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quants anys fa que utilitzes Internet?
Codis
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 - v.43 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quants dies de mitjana et connectes a Internet setmanalment?
Codis
1 1 dia o menys a la setmana
2 2, 3 o 4 dies a la setmana
3 5, 6 o 7 dies a la setmana
17 - v.44 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quina és la durada mitjana de les teves sessions (actives) a Internet?
Codis
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1 Menys d’una hora
2 Entre 1 i 2 hores
3 Entre 2 i 3 hores
4 Entre 3 i 4 hores
5 Entre 4 i 5 hores
6 Més de 5 hores
18 - v.45 PREGUNTA MCMR
Enunciat Des d’on et connectes habitualment a Internet? [S'accepta més d'una resposta]
Codis
1 Universitat
2 Llar
3 Cibercafès
4 Biblioteques
5 Altres centres públics
6 Des del lloc de treball
7 Altres
19 - v.54 PREGUNTA MCMR
Enunciat A través de quins suports accedeixes a Internet? [S’accepta més d’una resposta]
Codis
1 Ordinador
2 Mòbil
3 PDA
4 Televisió
5 Consoles de joc
20 - SALT PÀGINA
21 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Per a què uses habitualment Internet
v.3.1 Enunciat
Per a utilitzar el correu electrònic
Fila 1
v.3.2 Enunciat
Per a utilitzar sistemes de missatgeria instantània (Messenger, Yahoo, etc.)
Fila 2
v.3.3 Enunciat
Per a cercar informació
Fila 3
v.3.4 Enunciat
Per a seguir les publicacions periòdiques
Fila 4
v.3.5 Enunciat
Per a realitzar tasques administratives
Fila 5
v.3.6 Enunciat
Per a comprar
Fila 6
v.3.7 Enunciat
Per a vendre
Fila 7
v.3.8 Enunciat Per a seguir cursos o formació
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Fila 8
v.3.9 Enunciat
Per a jugar
Fila 9
v.3.10 Enunciat
Per a conèixer gent i/o lligar
Fila 10
v.3.11 Enunciat
Per a cercar feina
Fila 11
v.3.12 Enunciat
Per a penjar informació
Fila 12
v.3.13 Enunciat
Per a xatejar
Fila 13
v.3.14 Enunciat
Per a baixar música i/o pel·lícules
Fila 14
v.55.15 Enunciat
Per a baixar programari
Fila 15
v.55.16 Enunciat
Per a accedir a pàgines de continguts per a adults
Fila 16
v.55.17 Enunciat
Per a treballar
Fila 17
v.55.18 Enunciat
Per a realitzar trucades telefòniques
Fila 18
v.60.19 Enunciat
Per a accedir a continguts d’àudio i vídeo
Fila 19
v.60.20 Enunciat
Per a veure la televisió
Fila 20
v.60.21 Enunciat
Per a escoltar la ràdio
Fila 21
v.60.22 Enunciat
Per a rebre informació (RSS-feed)
Fila 22
v.60.23 Enunciat
Per a visitar weblogs
Fila 23
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
22 - SALT PÀGINA
23 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Des que utilitzes Internet, dediques més o menys temps a les següents activita
v.71.1 Enunciat
Relacions familiars
Fila 1
v.71.2 Enunciat
Relacions amb els amics
Fila 2
v.71.3 Enunciat
Veure la TV
Fila 3
v.71.4 Enunciat Escoltar la ràdio
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Fila 4
v.71.5 Enunciat
Llegir premsa en paper
Fila 5
v.71.6 Enunciat
Llegir premsa a través d'Internet
Fila 6
v.71.7 Enunciat
Llegir llibres
Fila 7
v.71.8 Enunciat
Anar a la biblioteca
Fila 8
v.71.9 Enunciat
Escoltar música
Fila 9
v.71.10 Enunciat
Anar al cinema
Fila 10
v.71.11 Enunciat
Anar al teatre o concerts
Fila 11
v.71.12 Enunciat
Assistir a altres activitats culturals (museus, exposicions, conferències...)
Fila 12
v.71.13 Enunciat
Treballar des de casa
Fila 13
v.71.14 Enunciat
Estudiar a casa
Fila 14
v.71.15 Enunciat
Assistir a classe
Fila 15
v.71.16 Enunciat
Dormir
Fila 16
v.71.17 Enunciat
No fer res
Fila 17
Codis
1 més
2 igual
3 menys
24 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Respon, si us plau, les qüestions següents:
v.47.1 Enunciat
Has creat o comparteixes una pàgina web a Internet?
Fila 1
v.47.2 Enunciat
Has creat un weblog?
Fila 2
v.47.3 Enunciat
Has creat un wiki?
Fila 3
Codis
1 Sí
2 No
3 No sé què és
25 - SALT PÀGINA
26 - v.48 PREGUNTA MCMR
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Enunciat Has penjat informació pròpia a Internet. [S'accepta més d’una resposta]
Codis
1 Continguts elaborats (articles, etc.)
2 Fotografies
3 Continguts de vídeo, d'àudio o multimèdia
4 Participació en weblogs
5 Participació en wikis
6 Participació en fòrums
7 No ho he fet
27 - COMENTARI
28 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Valora, si us plau, alguns aspectes d’Internet:
v.49.1 Enunciat Quin és el teu grau de preocupació sobre la privacitat a Internet? (ex.: l’ús de les
Fila 1 teves dades personals per terceres persones...)
v.49.2 Enunciat Quin és el teu grau de preocupació sobre la seguretat a Internet? (ex.: pèrdua o
Fila 2 manipulació de dades personals, ús de targetes de crèdit en les compres on line...)
v.56.3 Enunciat
Et sents vigilat o controlat quan navegues per Internet?
Fila 3
v.56.4 Enunciat
Creus que Internet és un espai prou regulat?
Fila 4
v.56.5 Enunciat
Utilitzes programari lliure (GNU/Linux, Firefox, Apache, etc.)?
Fila 5
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
29 - SALT PÀGINA
30 - v.10 PREGUNTA MCMR
Enunciat Per a què uses habitualment Internet en l'estudi d'una assignatura? [S'accepta
més d'una resposta.]
Codis
1 Per a comunicar-te amb el professor
2 Per a cercar informació
3 Per a consultar el pla docent, la bibliografia, etc.
4 Per a consultar els materials del curs
5 Per a comunicar-te amb els companys
6 Per a seguir el curs
7 No l’uso per a res
31 - COMENTARI
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32 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Respon, si us plau, les qüestions següents relacionades amb l’ús que fas d’Internet
com a alumne:
v.28.1 Enunciat Has assistit a alguna assignatura presencial on es fes un ús intensiu de les
Fila 1 tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’aula?
v.28.2 Enunciat
Has assistit a alguna assignatura presencial on es fes ús d’Internet a l’aula?
Fila 2
v.28.3 Enunciat
Has participat en discussions on line sobre el teu àmbit d’estudi?
Fila 3
v.28.4 Enunciat
T’has subscrit a llistes de distribució sobre el teu àmbit d’estudi?
Fila 4
v.28.5 Enunciat
Has utilitzat Internet com a eina de treball cooperatiu?
Fila 5
Codis
1 Sí
2 No
33 - v.62 PREGUNTA MCMR
Enunciat Has seguit o segueixes alguna assignatura o curs que incorpori l’ús d’Internet?
[S'accepta més d'una resposta.]
Codis
1 Sí, en modalitat on line
2

Sí, en modalitat semipresencial (assignatures o cursos presencials que tenen una
part lectiva o de continguts a Internet)

3 No
34 - COMENTARI
35 - SALT PÀGINA
36 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Valora les afirmacions següents d’acord amb la teva experiència com a estudiant.
Els cursos on line suposen més...
v.25.1 Enunciat
temps de dedicació
Fila 1
v.25.2 Enunciat
grau de satisfacció
Fila 2
v.25.3 Enunciat
grau de coneixements previs
Fila 3
v.25.4 Enunciat
grau d’exigència del curs
Fila 4
v.25.5 Enunciat
grau de flexibilitat en l’organització del temps
Fila 5
v.25.6 Enunciat
grau d’autonomia
Fila 6
v.25.7 Enunciat
grau d’individualització de l’ensenyament
Fila 7
v.25.8 Enunciat grau d’interactivitat amb el professorat
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Fila 8
v.25.9 Enunciat
grau d’interactivitat entre l’alumnat
Fila 9
v.25.10 Enunciat
capacitat d’elecció curricular
Fila 10
v.63.11 Enunciat
grau de tutorització per part del professor
Fila 11
v.63.12 Enunciat
dificultat de seguiment del curs
Fila 12
v.63.13 Enunciat
assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge
Fila 13
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
6 no ho sé
37 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Valora les afirmacions següents d’acord amb la teva experiència com a estudiant.
Els cursos semipresencials suposen més...
v.64.1 Enunciat
temps de dedicació
Fila 1
v.64.2 Enunciat
grau de satisfacció
Fila 2
v.64.3 Enunciat
grau de coneixements previs
Fila 3
v.64.4 Enunciat
grau d’exigència del curs
Fila 4
v.64.5 Enunciat
grau de flexibilitat en l’organització del temps
Fila 5
v.64.6 Enunciat
grau d’autonomia
Fila 6
v.64.7 Enunciat
grau d’individualització de l’ensenyament
Fila 7
v.64.8 Enunciat
grau d’interactivitat amb el professorat
Fila 8
v.64.9 Enunciat
grau d’interactivitat entre l’alumnat
Fila 9
v.64.10 Enunciat
capacitat d’elecció curricular
Fila 10
v.64.11 Enunciat
grau de tutorització per part del professor
Fila 11
v.64.12 Enunciat
dificultat de seguiment del curs
Fila 12
v.64.13 Enunciat
assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge
Fila 13
Codis
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1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
6 no ho sé
39 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Cursos on line
v.67.1 Enunciat
temps de dedicació
Fila 1
v.67.2 Enunciat
grau de satisfacció
Fila 2
v.67.3 Enunciat
grau de coneixements tècnics previs
Fila 3
v.67.4 Enunciat
grau d’exigència del curs
Fila 4
v.67.5 Enunciat
grau de flexibilitat en l’organització del temps
Fila 5
v.67.6 Enunciat
grau d’autonomia en l’organització del treball
Fila 6
v.67.7 Enunciat
grau d’individualització de l’ensenyament
Fila 7
v.67.8 Enunciat
grau d’interactivitat amb el professorat
Fila 8
v.67.9 Enunciat
grau d’interactivitat entre l’alumnat
Fila 9
v.67.10 Enunciat
capacitat d’elecció curricular
Fila 10
v.67.11 Enunciat
grau de tutorització per part del professor
Fila 11
v.67.12 Enunciat
dificultat de seguiment del curs
Fila 12
v.67.13 Enunciat
assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge
Fila 13
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
6 no ho sé
40 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Cursos semipresencials
v.68.1 Enunciat
temps de dedicació
Fila 1
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v.68.2 Enunciat
grau de satisfacció
Fila 2
v.68.3 Enunciat
grau de coneixements tècnics previs
Fila 3
v.68.4 Enunciat
grau d’exigència del curs
Fila 4
v.68.5 Enunciat
grau de flexibilitat en l’organització del temps
Fila 5
v.68.6 Enunciat
grau d’autonomia en l’organització del treball
Fila 6
v.68.7 Enunciat
grau d’individualització de l’ensenyament
Fila 7
v.68.8 Enunciat
grau d’interactivitat amb el professorat
Fila 8
v.68.9 Enunciat
grau d’interactivitat entre l’alumnat
Fila 9
v.68.10 Enunciat
capacitat d’elecció curricular
Fila 10
v.68.11 Enunciat
grau de tutorització per part del professor
Fila 11
v.68.12 Enunciat
dificultat de seguiment del curs
Fila 12
v.68.13 Enunciat
assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge
Fila 13
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
6 no ho sé
41 - SALT PÀGINA
42 - v.69 PREGUNTA MCMR
Enunciat En els cursos que han incorporat Internet, quin ha estat el format/suport on s’han
dipositat els materials del curs? [S'accepta més d'una resposta.]
Codis
1

Continguts textuals lineals (Word, PDF, pàgines web de text, dossiers electrònics,
etc.)

2 Continguts hipertextuals (web del curs)
3

Continguts gràfics o multimèdia (pàgines web multimèdia, bancs d’imatges, Power
Point, etc.)

43 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Valora les opcions següents en funció de com prefereixes disposar dels continguts
del curs.
v.32.1 Enunciat
Prefereixo prendre apunts directament del professor
Fila 1
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v.32.2 Enunciat
Disposar dels materials del curs impresos
Fila 2
v.32.3 Enunciat
Disposar d’accés a tots els materials del curs en format digital
Fila 3
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
44 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Estàs d’acord amb les afirmacions següents?
v.23.1 Enunciat
Internet afavoreix el teu procés d’aprenentatge
Fila 1
v.23.2 Enunciat M’ha resultat senzill familiaritzar-me amb l’estructura i les eines del cursos que
Fila 2 han incorporat Internet en el seu procés docent
v.23.3 Enunciat
Internet permet aprendre més ràpid i amb menys esforç
Fila 3
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
6 no ho sé
45 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat I amb les següents?
v.24.1 Enunciat
La universitat hauria de potenciar l’oferta de cursos a través d’Internet
Fila 1
v.24.2 Enunciat La docència recolzada sobre les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
Fila 2 és preferible a la docència que no empra les TIC
v.24.3 Enunciat
Em considero preparat/ada per a aprendre a través d’Internet
Fila 3
v.24.4 Enunciat La universitat hauria d’oferir cursos de formació en l’ús de les TIC utilitzades en
Fila 4 els cursos universitaris
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
46 - SALT PÀGINA
47 - PREGUNTA MATRIU Resposta única

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

Universitat i societat xarxa

673

Qüestionari alumnat universitats presencials

v.29.1 Enunciat
Consultar el catàleg
Fila 1
v.29.2 Enunciat
Consultar les bases de dades i revistes en línia disponibles
Fila 2
v.29.3 Enunciat
Reservar, sol·licitar i ampliar el període de llibres en préstec
Fila 3
v.29.4 Enunciat Sol·licitar informació i documentació a la teva biblioteca, per al desenvolupament
Fila 4 de les teves activitats acadèmiques, a través del correu electrònic
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
48 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat A l’hora de fer treballs per a una assignatura,
v.30.1 Enunciat
Cerques informació a través d’Internet?
Fila 1
v.30.2 Enunciat
Internet et permet elaborar els treballs més ràpidament i amb menys esforç?
Fila 2
v.30.3 Enunciat
Has plagiat informació que has trobat a Internet?
Fila 3
v.30.4 Enunciat
Internet et permet prescindir de la biblioteca?
Fila 4
v.30.5 Enunciat Quin és el grau de confiança que atorgues a la informació que trobes a Internet i a
Fila 5 les fonts d’on l’extreus?
v.30.6 Enunciat Quin és el grau de rigor que atorgues a la informació que trobes a Internet i les
Fila 6 seves fonts?
v.58.7 Enunciat
A l’hora de cercar informació, et crees la teva pròpia adreça d’interès?
Fila 7
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
49 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Internet com a eina de suport a l’estudi. Valora les següents opcions en funció del
grau de dificultat que et generen
v.61.1 Enunciat
L’idioma
Fila 1
v.61.2 Enunciat
L’allau d’informació
Fila 2
v.61.3 Enunciat
Trobar allò que s’està cercant
Fila 3
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v.61.4 Enunciat
Navegabilitat
Fila 4
v.61.5 Enunciat
Dificultats amb el programari
Fila 5
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
50 - SALT PÀGINA
51 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat L’arquitectura de la informació (la lògica hipertextual) d’Internet...
v.34.1 Enunciat
afavoreix la teva comprensió lectora
Fila 1
v.34.2 Enunciat
afavoreix la teva capacitat de comprensió dels continguts
Fila 2
v.34.3 Enunciat
facilita la teva capacitat de buscar i seleccionar informació
Fila 3
v.34.4 Enunciat
facilita la teva capacitat d'organitzar informació
Fila 4
v.34.5 Enunciat
facilita la teva capacitat d’ampliar informació
Fila 5
v.70.6 Enunciat
limita el teu grau de concentració
Fila 6
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
52 - SALT PÀGINA
53 - COMENTARI
54 - PREGUNTA TEXT MÚLTIPLE FILES
Enunciat Si vols participar en el sorteig de 5 iPods, si us plau, completa els camps
següents:
v.72.1 Enunciat
Nom:
Fila 1
v.72.2 Enunciat
Cognom:
Fila 2
v.72.3 Enunciat
E-mail:
Fila 3
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55 - COMENTARI
56 - COMENTARI Gràcies per completar l'enquesta. Si us plau, fes clic en el botó "Enviar" per
remetre'ns les teves respostes.
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Descripció de l’enquesta
- Aspectes Generals Referència: AlumnesVirtual
Títol: AlumnesVirtual
Subtítol:

Contingut
1 - v.35 PREGUNTA NUMÈRICA
Enunciat Indica, si us plau, la teva edat
2 - v.36 PREGUNTA MCSR
Enunciat Indica, si us plau, el teu sexe
Codis
1 Home
2 Dona
3 - v.37 PREGUNTA MCSR
Enunciat Estudis finalitzats en l'actualitat
Codis
1 Batxillerat
2 Mòduls professionals
3 Diplomatura
4 Llicenciatura
5 Enginyeria tècnica
6 Enginyeria superior
7 Doctorat
4 - v.38 PREGUNTA MCSR
Enunciat

A quina àrea disciplinària estan adscrits els estudis universitaris que estàs
realitzant?

Codis
1 Biomedicina
2 Ciències exactes i naturals
3 Ciències socials
4 Enginyeria
5 Humanitats
5 - v.39 PREGUNTA MCSR
Enunciat En quin semestre et trobes de la carrera que estàs estudiant?
Codis
1 1r
2 2n
3 3r
4 4t
5 5è
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6 6è
7 7è
8 8è
9 9è
10 10è
6 - v.41 PREGUNTA MCSR
Enunciat Compagines els teus estudis amb alguna activitat laboral remunerada?
Codis
1 Sí
2 No
7 - SALT PÀGINA
8 - v.59 PREGUNTA MCSR
Enunciat Tens intenció de crear un negoci propi?
Codis
1 Aviat
2 Més tard, quan finalitzi la carrera
3 No tinc intenció de crear un negoci propi
9 - v.51 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús dels ordinadors?
Codis
1 Inicial
2 Bàsic
3 Mitjà
4 Avançat
5 Expert
10 - v.52 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús d’Internet?
Codis
1 Inicial
2 Bàsic
3 Mitjà
4 Avançat
5 Expert
11 - v.53 PREGUNTA MCMR
Enunciat Disposes d’ordinador propi amb connexió a Internet? [S'accepta més d'una
resposta]
Codis
1 Ordinador amb connexió sobre xarxa telefònica bàsica
2 Ordinador amb connexió ADSL
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3 Ordinador amb connexió per cable
4 Portàtil amb connexió sobre xarxa telefònica bàsica
5 Portàtil amb connexió ADSL
6 Portàtil amb connexió per cable
7 Portàtil amb connexió sense fil
8 Disposo d’ordinador o portàtil sense connexió a Internet
9 No disposo d’ordinador propi
12 - COMENTARI
13 - SALT PÀGINA
14 - v.42 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quants anys fa que utilitzes Internet?
Codis
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
15 - v.43 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quants dies de mitjana et connectes a Internet setmanalment?
Codis
1 1 dia o menys a la setmana
2 2, 3 o 4 dies a la setmana
3 5, 6 o 7 dies a la setmana
16 - v.44 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quina és la durada mitjana de les teves sessions (actives) a Internet?
Codis
1 Menys d’una hora
2 Entre 1 i 2 hores
3 Entre 2 i 3 hores
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4 Entre 3 i 4 hores
5 Entre 4 i 5 hores
6 Més de 5 hores
17 - v.45 PREGUNTA MCMR
Enunciat Des d’on et connectes habitualment a Internet? [S'accepta més d'una resposta]
Codis
1 Universitat
2 Llar
3 Cibercafès
4 Biblioteques
5 Altres centres públics
6 Des del lloc de treball
7 Altres
18 - v.54 PREGUNTA MCMR
Enunciat A través de quins suports accedeixes a Internet? [S’accepta més d’una resposta]
Codis
1 Ordinador
2 Mòbil
3 PDA
4 Televisió
5 Consoles de joc
19 - SALT PÀGINA
20 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Per a què uses habitualment Internet
v.3.1 Enunciat
Per a utilitzar el correu electrònic
Fila 1
v.3.2 Enunciat
Per a utilitzar sistemes de missatgeria instantània (Messenger, Yahoo, etc.)
Fila 2
v.3.3 Enunciat
Per a cercar informació
Fila 3
v.3.4 Enunciat
Per a seguir les publicacions periòdiques
Fila 4
v.3.5 Enunciat
Per a realitzar tasques administratives
Fila 5
v.3.6 Enunciat
Per a comprar
Fila 6
v.3.7 Enunciat
Per a vendre
Fila 7
v.3.8 Enunciat
Per a seguir cursos o formació
Fila 8
v.3.9 Enunciat
Per a jugar
Fila 9
v.3.10 Enunciat Per a conèixer gent i/o lligar
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Fila 10
v.3.11 Enunciat
Per a cercar feina
Fila 11
v.3.12 Enunciat
Per a penjar informació
Fila 12
v.3.13 Enunciat
Per a xatejar
Fila 13
v.3.14 Enunciat
Per a baixar música i/o pel·lícules
Fila 14
v.55.15 Enunciat
Per a baixar programari
Fila 15
v.55.16 Enunciat
Per a accedir a pàgines de continguts per a adults
Fila 16
v.55.17 Enunciat
Per a treballar
Fila 17
v.55.18 Enunciat
Per a realitzar trucades telefòniques
Fila 18
v.60.19 Enunciat
Per a accedir a continguts d’àudio i vídeo
Fila 19
v.60.20 Enunciat
Per a veure la televisió
Fila 20
v.60.21 Enunciat
Per a escoltar la ràdio
Fila 21
v.60.22 Enunciat
Per a rebre informació (RSS-feed)
Fila 22
v.60.23 Enunciat
Per a visitar weblogs
Fila 23
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
21 - SALT PÀGINA
22 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Des que utilitzes Internet, dediques més o menys temps a les següents activitats?
v.71.1 Enunciat
Relacions familiars
Fila 1
v.71.2 Enunciat
Relacions amb els amics
Fila 2
v.71.3 Enunciat
Veure la TV
Fila 3
v.71.4 Enunciat
Escoltar la ràdio
Fila 4
v.71.5 Enunciat
Llegir premsa en paper
Fila 5
v.71.6 Enunciat Llegir premsa a través d'Internet
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Fila 6
v.71.7 Enunciat
Llegir llibres
Fila 7
v.71.8 Enunciat
Anar a la biblioteca
Fila 8
v.71.9 Enunciat
Escoltar música
Fila 9
v.71.10 Enunciat
Anar al cinema
Fila 10
v.71.11 Enunciat
Anar al teatre o concerts
Fila 11
v.71.12 Enunciat
Assistir a altres activitats culturals (museus, exposicions, conferències...)
Fila 12
v.71.13 Enunciat
Treballar des de casa
Fila 13
v.71.14 Enunciat
Estudiar a casa
Fila 14
v.71.15 Enunciat
Assistir a classe
Fila 15
v.71.16 Enunciat
Dormir
Fila 16
v.71.17 Enunciat
No fer res
Fila 17
Codis
1 més
2 igual
3 menys
23 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Respon, si us plau, les qüestions següents:
v.47.1 Enunciat
Has creat o comparteixes una pàgina web a Internet?
Fila 1
v.47.2 Enunciat
Has creat un weblog?
Fila 2
v.47.3 Enunciat
Has creat un wiki?
Fila 3
Codis
1 Sí
2 No
3 No sé què és
24 - SALT PÀGINA
25 - v.48 PREGUNTA MCMR
Enunciat Has penjat informació pròpia a Internet. [S'accepta més d’una resposta]
Codis
1 Continguts elaborats (articles, etc.)
2 F t

fi
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3 Continguts de vídeo, d'àudio o multimèdia
4 Participació en weblogs
5 Participació en wikis
6 Participació en fòrums
7 No ho he fet
26 - COMENTARI
27 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Valora, si us plau, alguns aspectes d’Internet:
v.49.1 Enunciat Quin és el teu grau de preocupació sobre la privacitat a Internet? (ex.: l’ús de les
Fila 1 teves dades personals per terceres persones...)
v.49.2 Enunciat Quin és el teu grau de preocupació sobre la seguretat a Internet? (ex.: pèrdua o
Fila 2 manipulació de dades personals, ús de targetes de crèdit en les compres on line...)
v.56.3 Enunciat
Et sents vigilat o controlat quan navegues per Internet?
Fila 3
v.56.4 Enunciat
Creus que Internet és un espai prou regulat?
Fila 4
v.56.5 Enunciat
Utilitzes programari lliure (GNU/Linux, Firefox, Apache, etc.)?
Fila 5
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
28 - SALT PÀGINA
29 - v.10 PREGUNTA MCMR
Enunciat Per a què uses habitualment Internet en l'estudi d'una assignatura? [S'accepta
més d'una resposta]
Codis
1 Per a comunicar-te amb el professor
2 Per a cercar informació
3 Per a consultar el pla docent, la bibliografia, etc.
4 Per a consultar els materials del curs
5 Per a comunicar-te amb els companys
6 Per a seguir el curs
30 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Respon, si us plau, les qüestions següents relacionades amb l’ús que fas d’Internet
com a alumne:
v.28.1 Enunciat
Has participat en discussions on line sobre el teu àmbit d’estudi?
Fila 1
v.28.2 Enunciat
T’has subscrit a llistes de distribució sobre el teu àmbit d’estudi?
Fila 2
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v.28.3 Enunciat
Has utilitzat Internet com a eina de treball cooperatiu?
Fila 3
Codis
1 Sí
2 No
31 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Valora les afirmacions següents d’acord amb la teva experiència com a estudiant.
Els cursos on line suposen més...
v.25.1 Enunciat
temps de dedicació
Fila 1
v.25.2 Enunciat
grau de satisfacció
Fila 2
v.25.3 Enunciat
grau de coneixements previs
Fila 3
v.25.4 Enunciat
grau d’exigència del curs
Fila 4
v.25.5 Enunciat
grau de flexibilitat en l’organització del temps
Fila 5
v.25.6 Enunciat
grau d’autonomia
Fila 6
v.25.7 Enunciat
grau d’individualització de l’ensenyament
Fila 7
v.25.8 Enunciat
grau d’interactivitat amb el professorat
Fila 8
v.25.9 Enunciat
grau d’interactivitat entre l’alumnat
Fila 9
v.25.10 Enunciat
capacitat d’elecció curricular
Fila 10
v.63.11 Enunciat
grau de tutorització per part del professor
Fila 11
v.63.12 Enunciat
dificultat de seguiment del curs
Fila 12
v.63.13 Enunciat
assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge
Fila 13
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
6 no ho sé
32 - SALT PÀGINA
33 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Valora les opcions següents en funció de com prefereixes disposar dels continguts
del curs
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v.29.1 Enunciat
Consultar el catàleg
Fila 1
v.29.2 Enunciat
Consultar les bases de dades i revistes en línia disponibles
Fila 2
v.29.3 Enunciat
Reservar, sol·licitar i ampliar el període de llibres en préstec
Fila 3
v.29.4 Enunciat Sol·licitar informació i documentació a la teva biblioteca, per al desenvolupament
Fila 4 de les teves activitats acadèmiques, a través del correu electrònic
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
38 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat A l’hora de fer treballs per una assignatura,
v.30.1 Enunciat
Cerques informació a través d’Internet?
Fila 1
v.30.2 Enunciat
Internet et permet elaborar els treballs més ràpidament i amb menys esforç?
Fila 2
v.30.3 Enunciat
Has plagiat informació que has trobat a Internet?
Fila 3
v.30.4 Enunciat
Internet et permet prescindir de la biblioteca?
Fila 4
v.30.5 Enunciat Quin és el grau de confiança que atorgues a la informació que trobes a Internet i a
Fila 5 les fonts d’on l’extreus?
v.30.6 Enunciat Quin és el grau de rigor que atorgues a la informació que trobes a Internet i les
Fila 6 seves fonts?
v.58.7 Enunciat
A l’hora de cercar informació, et crees la teva pròpia adreça d’interès?
Fila 7
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
39 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Internet com a eina de suport a l’estudi. Valora les opcions següents en funció del
grau de dificultat que et generen
v.61.1 Enunciat
L’idioma
Fila 1
v.61.2 Enunciat
L’allau d’informació
Fila 2
v.61.3 Enunciat
Trobar allò que s’està cercant
Fila 3
v.61.4 Enunciat Navegabilitat
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Fila 4
v.61.5 Enunciat
Dificultats amb el programari
Fila 5
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
40 - SALT PÀGINA
41 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat L’arquitectura de la informació (la lògica hipertextual) d’Internet...
v.34.1 Enunciat
afavoreix la teva comprensió lectora
Fila 1
v.34.2 Enunciat
afavoreix la teva capacitat de comprensió dels continguts
Fila 2
v.34.3 Enunciat
facilita la teva capacitat de buscar i seleccionar informació
Fila 3
v.34.4 Enunciat
facilita la teva capacitat d'organitzar informació
Fila 4
v.34.5 Enunciat
facilita la teva capacitat d’ampliar informació
Fila 5
v.70.6 Enunciat
limita el teu grau de concentració
Fila 6
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
42 - SALT PÀGINA
43 - COMENTARI
44 - COMENTARI Gràcies per completar l'enquesta. Si us plau, fes clic en el botó "Enviar" per
remetre'ns les teves respostes.
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- Aspectes Generals Referència: Profes
Títol: Professorat Presencial
Subtítol:

Contingut
1 - v.29 PREGUNTA NUMÈRICA
Enunciat Indica, si us plau, la teva edat
2 - v.30 PREGUNTA MCSR
Enunciat Indica, si us plau, el teu sexe
Codis
1 Home
2 Dona
3 - v.31 PREGUNTA MCSR
Enunciat A quina àrea imparteixes la teva activitat docent?
Codis
1 Biomedicina
2 Ciències exactes i naturals
3 Ciències socials
4 Enginyeria
5 Humanitats
4 - v.32 PREGUNTA NUMÈRICA
Enunciat Anys dedicats a la docència universitària
5 - v.33 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quina és la teva categoria professional a la universitat?
Codis
1 Catedràtic
2 Professor titular
3 Professor associat
4 Professor ajudant
5 Becari amb càrrega docent
6 - v.34 PREGUNTA MCSR
Enunciat Compagines l’activitat acadèmica amb alguna altra activitat laboral remunerada?
Codis
1 Sí
2 No
7 - SALT PÀGINA
8 - v.41 PREGUNTA MCSR
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Enunciat Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús dels ordinadors?
Codis
1 Inicial
2 Bàsic
3 Mitjà
4 Avançat
5 Expert
9 - v.42 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús d’Internet
Codis
1 Inicial
2 Bàsic
3 Mitjà
4 Avançat
5 Expert
10 - v.43 PREGUNTA MCMR
Enunciat Disposes d’ordinador propi amb connexió a Internet? [S'accepta més d'una
resposta]
Codis
1 Ordinador amb connexió sobre xarxa telefònica bàsica
2 Ordinador amb connexió ADSL
3 Ordinador amb connexió per cable
4 Portàtil amb connexió sobre xarxa telefònica
5 Portàtil amb connexió ADSL
6 Portàtil amb connexió per cable
7 Portàtil amb connexió sense fil
8 Disposo d’ordinador o portàtil sense connexió a Internet
9 No disposo d’ordinador propi
11 - COMENTARI
12 - v.35 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quants anys fa que utilitzes Internet?
Codis
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
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9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
13 - SALT PÀGINA
14 - v.36 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quants dies de mitjana et connectes a Internet setmanalment?
Codis
1 1 dia o menys a la setmana
2 2, 3 o 4 dies a la setmana
3 5, 6 o 7 dies a la setmana
15 - v.37 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quina és la durada mitjana de les teves sessions (actives) a Internet?
Codis
1 Menys d'una hora a la setmana
2 Entre 1 i 2 hores
3 Entre 2 i 3 hores
4 Entre 3 i 4 hores
5 Entre 4 i 5 hores
6 Més de 5 hores
16 - v.38 PREGUNTA MCMR
Enunciat Des d’on et connectes habitualment a Internet? [S'accepta més d'una resposta]
Codis
1 Universitat
2 Llar
3 Cibercafès
4 Biblioteques
5 Altres centres públics
6 Altres
17 - v.44 PREGUNTA MCMR
Enunciat A través de quins suports accedeixes a Internet? [S'accepta més d'una resposta
Codis
1 Ordinador
2 Mòbil
3 PDA
4 Televisió
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5 Consoles de joc
18 - SALT PÀGINA
19 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Per a què uses habitualment Internet?
v.3.1 Enunciat
Per a utilitzar el correu electrònic
Fila 1
v.3.2 Enunciat
Per a utilitzar sistemes de missatgeria instantània (Messenger, Yahoo, etc.)
Fila 2
v.3.3 Enunciat
Per a cercar informació
Fila 3
v.3.4 Enunciat
Per a seguir les publicacions periòdiques
Fila 4
v.3.5 Enunciat
Per a realitzar tasques administratives
Fila 5
v.3.6 Enunciat
Per a comprar
Fila 6
v.3.7 Enunciat
Per a vendre
Fila 7
v.3.8 Enunciat
Per a seguir cursos o formació
Fila 8
v.3.9 Enunciat
Per a jugar
Fila 9
v.3.10 Enunciat
Per a conèixer gent i/o lligar
Fila 10
v.3.11 Enunciat
Per a rebre informació (RSS-feed)
Fila 11
v.3.12 Enunciat
Per a visitar weblogs
Fila 12
v.3.13 Enunciat
Per a cercar feina
Fila 13
v.3.14 Enunciat
Per a penjar informació
Fila 14
v.50.15 Enunciat
Per a xatejar
Fila 15
v.50.16 Enunciat
Per a baixar música i/o pel·lícules
Fila 16
v.50.17 Enunciat
Per a accedir a continguts d’àudio i vídeo
Fila 17
v.51.18 Enunciat
Per a baixar programari
Fila 18
v.51.19 Enunciat
Per a accedir a pàgines de continguts per a adults
Fila 19
v.51.20 Enunciat
Per a veure la televisió
Fila 20
v.51.21 Enunciat
Per a escoltar la ràdio
Fila 21
v.51.22 Enunciat
Per a realitzar trucades de telèfon
Fila 22
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v.51.23 Enunciat
Per a treballar
Fila 23
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
20 - SALT PÀGINA
21 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Des que utilitzes Internet, dediques més o menys temps a les següents activitats?
v.60.1 Enunciat
Relacions familiars
Fila 1
v.60.2 Enunciat
Relacions amb els amics
Fila 2
v.60.3 Enunciat
Veure la TV
Fila 3
v.60.4 Enunciat
Escoltar la ràdio
Fila 4
v.60.5 Enunciat
Llegir premsa en paper
Fila 5
v.60.6 Enunciat
Llegir premsa a través d'Internet
Fila 6
v.60.7 Enunciat
Llegir llibres
Fila 7
v.60.8 Enunciat
Anar a la biblioteca
Fila 8
v.60.9 Enunciat
Escoltar música
Fila 9
v.60.10 Enunciat
Anar al cinema
Fila 10
v.60.11 Enunciat
Anar al teatre o concerts
Fila 11
v.60.12 Enunciat
Assistir a altres activitats culturals (museus, exposicions, conferències...)
Fila 12
v.60.13 Enunciat
Treballar des de casa
Fila 13
v.60.14 Enunciat
Estudiar a casa
Fila 14
v.60.15 Enunciat
Assistir a classe
Fila 15
v.60.16 Enunciat
Dormir
Fila 16
v.60.17 Enunciat
No fer res
Fila 17
Codis
1 més
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2 igual
3 menys
22 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Respon, si us plau, les qüestions següents:
v.22.1 Enunciat
Has creat o comparteixes una pàgina web a Internet?
Fila 1
v.22.2 Enunciat
Has creat un weblog?
Fila 2
v.22.3 Enunciat
Has creat un wiki?
Fila 3
Codis
1 Sí
2 No
3 No sé què és
23 - SALT PÀGINA
24 - v.23 PREGUNTA MCMR
Enunciat Has penjat informació pròpia a Internet? [S'accepta més d'una resposta]
Codis
1 Continguts elaborats (articles, etc.)
2 Fotografies
3 Continguts de vídeo, d'àudio o multimèdia
4 Participació en weblogs
5 Participació en fòrums
6 Participació en wikis
7 No ho he fet
25 - COMENTARI
26 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Respon, si us plau, les qüestions següents:
v.40.1 Enunciat Quin és el teu grau de preocupació sobre la privacitat a Internet? (ex.: l’ús de les
Fila 1 teves dades personals per terceres persones...)
v.40.2 Enunciat Quin és el teu grau de preocupació sobre la seguretat a Internet? (ex.: pèrdua o
Fila 2 manipulació de dades personals, ús de targetes de crèdit en les compres on line...)
v.40.3 Enunciat
Et sents vigilat o controlat quan navegues per Internet?
Fila 3
v.45.4 Enunciat
Creus que Internet és un espai prou regulat?
Fila 4
v.45.5 Enunciat
Utilitzes programari lliure (GNU/Linux, Firefox, Apache, etc.)?
Fila 5
Codis
1 molt
2 força
3 normal
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4 poc
5 gens
27 - v.10 PREGUNTA MCMR
Enunciat Per a què uses habitualment Internet en la pràctica docent?
Codis
1 Per a comunicar-te amb l’alumne / altres professors
2 Per a cercar informació
3 Com a suport a la docència
4 No l’uso per a res
28 - COMENTARI
29 - SALT PÀGINA
30 - v.53 PREGUNTA MCMR
Enunciat Has impartit o imparteixes alguna assignatura que incorpori l’ús d’Internet?
[S'accepta més d'una resposta]
Codis
1 Sí, en modalitat on line
2 Sí, en modalitat semipresencial
3 No
31 - COMENTARI
32 - SALT PÀGINA
33 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Valora les afirmacions següents d’acord amb la teva experiència docent. Els cursos
on line suposen més...
v.16.1 Enunciat
temps de preparació
Fila 1
v.16.2 Enunciat
temps de dedicació
Fila 2
v.16.3 Enunciat
temps de gestió
Fila 3
v.16.4 Enunciat
grau de coneixements tècnics previs
Fila 4
v.16.5 Enunciat
grau de satisfacció
Fila 5
v.16.6 Enunciat
grau d’autonomia
Fila 6
v.16.7 Enunciat
grau d’individualització de l’ensenyament
Fila 7
v.16.8 Enunciat
grau de flexibilitat en l’organització del temps
Fila 8
v.16.9 Enunciat
grau d’interactivitat alumne-professor
Fila 9
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v.16.10 Enunciat
grau d’interactivitat entre l’alumnat
Fila 10
v.16.11 Enunciat
grau de seguiment de les activitats que realitza l’alumne
Fila 11
v.16.12 Enunciat
rendiment acadèmic dels alumnes
Fila 12
v.54.13 Enunciat
capacitat de gestionar grups d’alumnes nombrosos
Fila 13
v.54.14 Enunciat
grau de tutorització de l’alumne
Fila 14
v.54.15 Enunciat
grau de participació de l’alumnat
Fila 15
v.54.16 Enunciat
assoliment d'habilitats per a l’autoaprenentatge per part de l’alumnat
Fila 16
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
6 no ho sé
34 - v.55 PREGUNTA MCMR
Enunciat Com utilitzes Internet en la teva pràctica docent? [S'accepta més d'una resposta]
Codis
1 Utilitzo una pàgina web del curs
2 Utilitzo un campus virtual
35 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Valora les afirmacions següents d’acord amb la teva experiència docent. Els cursos
semipresencials suposen més...
v.56.1 Enunciat
temps de preparació
Fila 1
v.56.2 Enunciat
temps de dedicació
Fila 2
v.56.3 Enunciat
temps de gestió
Fila 3
v.56.4 Enunciat
grau de coneixements tècnics previs
Fila 4
v.56.5 Enunciat
grau de satisfacció
Fila 5
v.56.6 Enunciat
grau d’autonomia
Fila 6
v.56.7 Enunciat
grau d’individualització de l’ensenyament
Fila 7
v.56.8 Enunciat
grau de flexibilitat en l’organització del temps
Fila 8
v.56.9 Enunciat grau d’interactivitat alumne-professor
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Fila 9
v.56.10 Enunciat
grau d’interactivitat entre l’alumnat
Fila 10
v.56.11 Enunciat
grau de seguiment de les activitats que realitza l’alumne
Fila 11
v.56.12 Enunciat
rendiment acadèmic dels alumnes
Fila 12
v.56.13 Enunciat
capacitat de gestionar grups d’alumnes nombrosos
Fila 13
v.56.14 Enunciat
grau de tutorització de l’alumne
Fila 14
v.56.15 Enunciat
grau de participació de l’alumnat
Fila 15
v.56.16 Enunciat
assoliment d'habilitats per l’autoaprenentatge per part de l’alumnat
Fila 16
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
6 no ho sé
37 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Modalitat on line
v.58.1 Enunciat
temps de preparació
Fila 1
v.58.2 Enunciat
temps de dedicació
Fila 2
v.58.3 Enunciat
temps de gestió
Fila 3
v.58.4 Enunciat
grau de coneixements previs
Fila 4
v.58.5 Enunciat
grau de satisfacció
Fila 5
v.58.6 Enunciat
grau d’autonomia
Fila 6
v.58.7 Enunciat
grau d’individualització de l’ensenyament
Fila 7
v.58.8 Enunciat
grau de flexibilitat en l’organització del temps
Fila 8
v.58.9 Enunciat
grau d’interactivitat alumne-professor
Fila 9
v.58.10 Enunciat
grau d’interactivitat entre l’alumnat
Fila 10
v.58.11 Enunciat
grau de seguiment de les activitats que realitza l’alumne
Fila 11
v.58.12 Enunciat
rendiment acadèmic dels alumnes
Fila 12
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v.58.13 Enunciat
capacitat de gestionar grups d’alumnes nombrosos
Fila 13
v.58.14 Enunciat
grau de tutorització de l’alumne
Fila 14
v.58.15 Enunciat
grau de participació de l’alumnat
Fila 15
v.58.16 Enunciat
assoliment d'habilitats per l'autoaprenentatge per part de l'alumne
Fila 16
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
6 no ho sé
38 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Modalitat semipresencial
v.59.1 Enunciat
temps de preparació
Fila 1
v.59.2 Enunciat
temps de dedicació
Fila 2
v.59.3 Enunciat
temps de gestió
Fila 3
v.59.4 Enunciat
grau de coneixements previs
Fila 4
v.59.5 Enunciat
grau de satisfacció
Fila 5
v.59.6 Enunciat
grau d’autonomia
Fila 6
v.59.7 Enunciat
grau d’individualització de l’ensenyament
Fila 7
v.59.8 Enunciat
grau de flexibilitat en l’organització del temps
Fila 8
v.59.9 Enunciat
grau d’interactivitat alumne-professor
Fila 9
v.59.10 Enunciat
grau d’interactivitat entre l’alumnat
Fila 10
v.59.11 Enunciat
grau de seguiment de les activitats que realitza l’alumne
Fila 11
v.59.12 Enunciat
rendiment acadèmic dels alumnes
Fila 12
v.59.13 Enunciat
capacitat de gestionar grups d’alumnes nombrosos
Fila 13
v.59.14 Enunciat
grau de tutorització de l’alumne
Fila 14
v.59.15 Enunciat
grau de participació de l’alumnat
Fila 15
v.59.16 Enunciat assoliment d'habilitats per a l'autoaprenentatge per part de l'alumne
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Fila 16
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
6 no ho sé
39 - SALT PÀGINA
40 - v.57 PREGUNTA MCMR
Enunciat Com utilitzes Internet en la teva pràctica docent? [S'accepta més d'una respos
Codis
1 L’espai on diposito el pla docent, la bibliografia i el temari del curs
2 L’espai on diposito els materials didàctics del curs
3 L’espai on diposito els materials complementaris del curs
4 L’espai on allotjo els fòrums de discussió del curs
5 L’espai on allotjo les eines avaluadores del curs
6 Com un espai per a facilitar el treball en grup
7 Com a eina a l'aula
8 Utilitzo una pàgina web del curs
9 Utilitzo un campus virtual
41 - v.48 PREGUNTA MCMR
Enunciat Indica, si us plau, quines de les eines següents d’Internet fas servir a la teva
pràctica docent [S'accepta més d'una resposta]:
Codis
1 Fòrum
2 Xat
3 Correu electrònic
4 Wikis
5 Weblogs
6 Pàgines web
7 Altres
8 No n'utilitzo cap
42 - COMENTARI
43 - SALT PÀGINA
44 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Estàs d’acord amb les afirmacions següents?
v.25.1 Enunciat
Internet afavoreix el procés d’aprenentatge dels alumnes
Fila 1
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v.25.2 Enunciat
Internet permet als alumnes aprendre més ràpid i amb menys esforç
Fila 2
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
6 no ho sé
45 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat I amb les següents:
v.26.1 Enunciat
La universitat hauria de potenciar l’oferta de cursos a través d’Internet
Fila 1
v.26.2 Enunciat La universitat hauria de potenciar l’ús d’Internet com a complement de la docència
Fila 2 presencial
v.26.3 Enunciat Em considero preparat per a impartir docència a través d’Internet.
Fila 3
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
46 - SALT PÀGINA
47 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Respon, si us plau, les qüestions següents:
v.27.1 Enunciat
Utilitzes informació extreta d’Internet per a la preparació de les classes?
Fila 1
v.27.2 Enunciat
Comparteixes recursos pedagògics amb altres professors a Internet?
Fila 2
v.27.3 Enunciat
Utilitzes bancs de recursos pedagògics d’Internet?
Fila 3
v.27.4 Enunciat Quin és el grau de confiança que atorgues a la informació que trobes a Internet i a
Fila 4 les fonts d’on l’extreus?
v.27.5 Enunciat Quin és el grau de rigor que atorgues a la informació que trobes a Internet i les
Fila 5 seves fonts?
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
48 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
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Enunciat Respon, si us plau, les qüestions següents:
v.49.1 Enunciat
Participes en discussions on line sobre la teva disciplina?
Fila 1
v.49.2 Enunciat
Estàs subscrit a llistes de distribució sobre la teva disciplina?
Fila 2
v.49.3 Enunciat
Realitzes les avaluacions (totals o parcials) dels teus cursos a través d’Internet?
Fila 3
v.49.4 Enunciat
Realitzes la tutorització dels teus alumnes a través d’Internet?
Fila 4
Codis
1 Sí
2 No
49 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Valora quins són els principals obstacles i el seu grau d’importància per a la
incorporació d’Internet a l’ensenyament universitari
v.13.1 Enunciat
Infraestructura tecnològica per a l’elaboració dels cursos
Fila 1
v.13.2 Enunciat
Infraestructura tecnològica per a la pràctica docent
Fila 2
v.13.3 Enunciat
Necessitat de coneixements informàtics previs
Fila 3
v.13.4 Enunciat
Manca de suport tècnic
Fila 4
v.13.5 Enunciat
Manca de suport pedagògic
Fila 5
v.13.6 Enunciat Manca de formació específica per a incorporar les TIC (tecnologies de la informació
Fila 6 i la comunicació) a l’ensenyament universitari
v.13.7 Enunciat
Disponibilitat de temps per a elaborar cursos
Fila 7
v.13.8 Enunciat
Manca de reconeixement de la docència
Fila 8
v.13.9 Enunciat
Resistències per part del professorat
Fila 9
v.13.10 Enunciat
Resistències per part de l’alumnat
Fila 10
v.13.11 Enunciat
Resistències per part dels departaments o àrees d’estudi
Fila 11
v.13.12 Enunciat
Dificultats d’adaptar Internet a la disciplina docent
Fila 12
v.13.13 Enunciat
Manca de suport institucional
Fila 13
v.13.14 Enunciat
Manca de reconeixement institucional
Fila 14
v.52.15 Enunciat
Manca d’estratègia institucional
Fila 15
Codis
1 molt
2 força
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3 normal
4 poc
5 gens
50 - SALT PÀGINA
51 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Valora l’ús que fas a través d’Internet de la biblioteca de la universitat
v.17.1 Enunciat
Consultar el catàleg
Fila 1
v.17.2 Enunciat
Consultar les bases de dades i les revistes en línia disponibles
Fila 2
v.17.3 Enunciat
Reservar, sol·licitar i ampliar el període de llibres en préstec
Fila 3
v.17.4 Enunciat Sol·licitar informació i documentació a la teva biblioteca, per al desenvolupament
Fila 4 de les teves activitats acadèmiques, a través del correu electrònic
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
52 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Respon, si us plau, les qüestions següents relacionades amb l’àmbit de la recerca:
v.18.1 Enunciat
Utilitzes Internet en la teva activitat de recerca?
Fila 1
v.18.2 Enunciat
Utilitzes Internet per a la publicació científica?
Fila 2
v.18.3 Enunciat Consideres les revistes electròniques un espai adequat per a les teves
Fila 3 publicacions?
v.18.4 Enunciat
Participes en fòrums de discussió sobre el teu àmbit de recerca?
Fila 4
v.18.5 Enunciat
Estàs subscrit a llistes de distribució sobre el teu àmbit de recerca?
Fila 5
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
53 - v.19 PREGUNTA MCMR
Enunciat Participes en xarxes de recerca a través d’Internet
Codis
1 En l’àmbit de la meva universitat
2 En l’àmbit de la comunitat autònoma
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3 En l’àmbit estatal
4 En l’àmbit europeu
5 En l’àmbit internacional
6 No participo en cap xarxa de recerca a través d’Internet
54 - COMENTARI
55 - SALT PÀGINA
56 - v.62 PREGUNTA MCMR
Enunciat Participes en alguna de les activitats següents? [S'accepta més d'una resposta]
Codis
1 Projectes de recerca finançats
2 Consultoria
3 Patents i/o llicències
4 Creació i desenvolupament de spin-off
5 Docència externa a la universitat
6 Venda de productes desenvolupats a la universitat
7 Subministrar serveis d'anàlisi relacionats
8 No participo en cap d'aquestes activitats
57 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Internet i l’elaboració de treballs per part de l’alumnat:
v.20.1 Enunciat
Cerquen informació a través d’Internet?
Fila 1
v.20.2 Enunciat
Internet els permet elaborar els treballs més ràpidament i amb menys esforç?
Fila 2
v.20.3 Enunciat
Internet els permet elaborar treballs amb més rigor acadèmic?
Fila 3
v.20.4 Enunciat
Internet els facilita el plagi d’informació?
Fila 4
v.20.5 Enunciat
Internet els permet prescindir de la biblioteca?
Fila 5
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
58 - v.47 PREGUNTA MCSR
Enunciat Has seguit o segueixes algun curs on line com a estudiant?
Codis
1 Sí
2 No

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

Universitat i societat xarxa

706

Qüestionari professorat universitats presencials

59 - SALT PÀGINA
60 - COMENTARI
61 - COMENTARI Gràcies per completar l'enquesta. Si us plau, fes clic en el botó "Enviar" per a
remetre'ns les respostes.
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Descripció de l’enquesta
- Aspectes Generals Referència: ProfesVirtual
Títol: ProfesVirtual
Subtítol:

Contingut
1 - v.29 PREGUNTA NUMÈRICA
Enunciat Indica, si us plau, la teva edat
2 - v.30 PREGUNTA MCSR
Enunciat Indica, si us plau, el teu sexe
Codis
1 Home
2 Dona
3 - v.31 PREGUNTA MCSR
Enunciat A quina àrea imparteixes la teva activitat docent?
Codis
1 Biomedicina
2 Ciències exactes i naturals
3 Ciències socials
4 Enginyeria
5 Humanitats
4 - v.32 PREGUNTA NUMÈRICA
Enunciat Anys dedicats a la docència universitària
5 - v.33 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quina és la teva categoria professional a la universitat?
Codis
1 Catedràtic
2 Professor titular
3 Professor associat
4 Professor ajudant
5 Becari amb càrrega docent
6 - v.34 PREGUNTA MCSR
Enunciat Compagines l’activitat acadèmica amb alguna altra activitat laboral remunerada?
Codis
1 Sí
2 No
7 - SALT PÀGINA
8 - v.41 PREGUNTA MCSR
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Enunciat Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús dels ordinadors?
Codis
1 Inicial
2 Bàsic
3 Mitjà
4 Avançat
5 Expert
9 - v.42 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús d’Internet
Codis
1 Inicial
2 Bàsic
3 Mitjà
4 Avançat
5 Expert
10 - v.43 PREGUNTA MCMR
Enunciat Disposes d’ordinador propi amb connexió a Internet? [S'accepta més d'una
resposta]
Codis
1 Ordinador amb connexió sobre xarxa telefònica bàsica
2 Ordinador amb connexió ADSL
3 Ordinador amb connexió per cable
4 Portàtil amb connexió sobre xarxa telefònica
5 Portàtil amb connexió ADSL
6 Portàtil amb connexió per cable
7 Portàtil amb connexió sense fil
8 Disposo d’ordinador o portàtil sense connexió a Internet
9 No disposo d’ordinador propi
11 - COMENTARI
12 - v.35 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quants anys fa que utilitzes Internet?
Codis
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
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9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
13 - SALT PÀGINA
14 - v.36 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quants dies de mitjana et connectes a Internet setmanalment?
Codis
1 1 dia o menys a la setmana
2 2, 3 o 4 dies a la setmana
3 5, 6 o 7 dies a la setmana
15 - v.37 PREGUNTA MCSR
Enunciat Quina és la durada mitjana de les teves sessions (actives) a Internet?
Codis
1 Menys d'una hora a la setmana
2 Entre 1 i 2 hores
3 Entre 2 i 3 hores
4 Entre 3 i 4 hores
5 Entre 4 i 5 hores
6 Més de 5 hores
16 - v.38 PREGUNTA MCMR
Enunciat Des d’on et connectes habitualment a Internet? [S'accepta més d'una resposta]
Codis
1 Universitat
2 Llar
3 Cibercafès
4 Biblioteques
5 Altres centres públics
6 Altres
17 - v.44 PREGUNTA MCMR
Enunciat A través de quins suports accedeixes a Internet? [S'accepta més d'una resposta]
Codis
1 Ordinador
2 Mòbil
3 PDA
4 Televisió
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5 Consoles de joc
18 - SALT PÀGINA
19 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Per a què uses habitualment Internet?
v.3.1 Enunciat
Per a utilitzar el correu electrònic
Fila 1
v.3.2 Enunciat
Per a utilitzar sistemes de missatgeria instantània (Messenger, Yahoo, etc.)
Fila 2
v.3.3 Enunciat
Per a cercar informació
Fila 3
v.3.4 Enunciat
Per a seguir les publicacions periòdiques
Fila 4
v.3.5 Enunciat
Per a realitzar tasques administratives
Fila 5
v.3.6 Enunciat
Per a comprar
Fila 6
v.3.7 Enunciat
Per a vendre
Fila 7
v.3.8 Enunciat
Per a seguir cursos o formació
Fila 8
v.3.9 Enunciat
Per a jugar
Fila 9
v.3.10 Enunciat
Per a conèixer gent i/o lligar
Fila 10
v.3.11 Enunciat
Per a rebre informació (RSS-feed)
Fila 11
v.3.12 Enunciat
Per a visitar weblogs
Fila 12
v.3.13 Enunciat
Per a cercar feina
Fila 13
v.3.14 Enunciat
Per a penjar informació
Fila 14
v.50.15 Enunciat
Per a xatejar
Fila 15
v.50.16 Enunciat
Per a baixar música i/o pel·lícules
Fila 16
v.50.17 Enunciat
Per a accedir a continguts d’àudio i vídeo
Fila 17
v.51.18 Enunciat
Per a baixar programari
Fila 18
v.51.19 Enunciat
Per a accedir a pàgines de continguts per a adults
Fila 19
v.51.20 Enunciat
Per a veure la televisió
Fila 20
v.51.21 Enunciat
Per a escoltar la ràdio
Fila 21
v.51.22 Enunciat
Per a realitzar trucades de telèfon
Fila 22
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v.51.23 Enunciat
Per a treballar
Fila 23
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
20 - SALT PÀGINA
21 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Des que utilitzes Internet, dediques més o menys temps a les següents activitats?
v.60.1 Enunciat
Relacions familiars
Fila 1
v.60.2 Enunciat
Relacions amb els amics
Fila 2
v.60.3 Enunciat
Veure la TV
Fila 3
v.60.4 Enunciat
Escoltar la ràdio
Fila 4
v.60.5 Enunciat
Llegir premsa en paper
Fila 5
v.60.6 Enunciat
Llegir premsa a través d'Internet
Fila 6
v.60.7 Enunciat
Llegir llibres
Fila 7
v.60.8 Enunciat
Anar a la biblioteca
Fila 8
v.60.9 Enunciat
Escoltar música
Fila 9
v.60.10 Enunciat
Anar al cinema
Fila 10
v.60.11 Enunciat
Anar al teatre o concerts
Fila 11
v.60.12 Enunciat
Assistir a altres activitats culturals (museus, exposicions, conferències...)
Fila 12
v.60.13 Enunciat
Treballar des de casa
Fila 13
v.60.14 Enunciat
Estudiar a casa
Fila 14
v.60.15 Enunciat
Assistir a classe
Fila 15
v.60.16 Enunciat
Dormir
Fila 16
v.60.17 Enunciat
No fer res
Fila 17
Codis
1 més
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2 igual
3 menys
22 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Respon, si us plau, les qüestions següents:
v.22.1 Enunciat
Has creat o comparteixes una pàgina web a Internet?
Fila 1
v.22.2 Enunciat
Has creat un weblog?
Fila 2
v.22.3 Enunciat
Has creat un wiki?
Fila 3
Codis
1 Sí
2 No
3 No sé què és
23 - SALT PÀGINA
24 - v.23 PREGUNTA MCMR
Enunciat Has penjat informació pròpia a Internet? [S'accepta més d'una resposta]
Codis
1 Continguts elaborats (articles, etc.)
2 Fotografies
3 Continguts de vídeo, d'àudio o multimèdia
4 Participació en weblogs
5 Participació en fòrums
6 Participació en wikis
7 No ho he fet
25 - COMENTARI
26 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Respon, si us plau, les qüestions següents:
v.40.1 Enunciat Quin és el teu grau de preocupació sobre la privacitat a Internet? (ex.: l’ús de les
Fila 1 teves dades personals per terceres persones...)
v.40.2 Enunciat Quin és el teu grau de preocupació sobre la seguretat a Internet? (ex.: pèrdua o
Fila 2 manipulació de dades personals, ús de targetes de crèdit en les compres on line...)
v.40.3 Enunciat
Et sents vigilat o controlat quan navegues per Internet?
Fila 3
v.45.4 Enunciat
Creus que Internet és un espai prou regulat?
Fila 4
v.45.5 Enunciat
Utilitzes programari lliure (GNU/Linux, Firefox, Apache, etc.)?
Fila 5
Codis
1 molt
2 força
3 normal
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4 poc
5 gens
27 - SALT PÀGINA
28 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Valora les afirmacions següents d’acord amb la teva experiència docent. Els cursos
on line suposen més...
v.16.1 Enunciat
temps de preparació
Fila 1
v.16.2 Enunciat
temps de dedicació
Fila 2
v.16.3 Enunciat
temps de gestió
Fila 3
v.16.4 Enunciat
grau de coneixements tècnics previs
Fila 4
v.16.5 Enunciat
grau de satisfacció
Fila 5
v.16.6 Enunciat
grau d’autonomia
Fila 6
v.16.7 Enunciat
grau d’individualització de l’ensenyament
Fila 7
v.16.8 Enunciat
grau de flexibilitat en l’organització del temps
Fila 8
v.16.9 Enunciat
grau d’interactivitat alumne-professor
Fila 9
v.16.10 Enunciat
grau d’interactivitat entre l’alumnat
Fila 10
v.16.11 Enunciat
grau de seguiment de les activitats que realitza l’alumne
Fila 11
v.16.12 Enunciat
rendiment acadèmic dels alumnes
Fila 12
v.54.13 Enunciat
capacitat de gestionar grups d’alumnes nombrosos
Fila 13
v.54.14 Enunciat
grau de tutorització de l’alumne
Fila 14
v.54.15 Enunciat
grau de participació de l’alumnat
Fila 15
v.54.16 Enunciat
assoliment d'habilitats per l’autoaprenentatge per part de l’alumnat
Fila 16
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
6 no ho sé
29 - SALT PÀGINA
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30 - v.48 PREGUNTA MCMR
Enunciat Indica, si us plau, quines de les següents eines d’Internet fas servir a la teva
pràctica docent [S'accepta més d'una resposta]:
Codis
1 Fòrum
2 Xat
3 Correu electrònic
4 Wikis
5 Weblogs
6 Pàgines web
7 Altres
31 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Estàs d’acord amb les afirmacions següents?
v.25.1 Enunciat
Internet afavoreix el procés d’aprenentatge dels alumnes
Fila 1
v.25.2 Enunciat
Internet permet als alumnes aprendre més ràpid i amb menys esforç
Fila 2
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
6 no ho sé
32 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Respon, si us plau, les qüestions següents:
v.27.1 Enunciat
Utilitzes informació extreta d’Internet per a la preparació de les classes?
Fila 1
v.27.2 Enunciat
Comparteixes recursos pedagògics amb altres professors a Internet?
Fila 2
v.27.3 Enunciat
Utilitzes bancs de recursos pedagògics d’Internet?
Fila 3
v.27.4 Enunciat Quin és el grau de confiança que atorgues a la informació que trobes a Internet i a
Fila 4 les fonts d’on l’extreus?
v.27.5 Enunciat Quin és el grau de rigor que atorgues a la informació que trobes a Internet i les
Fila 5 seves fonts?
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
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33 - SALT PÀGINA
34 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Respon, si us plau, les qüestions següents:
v.49.1 Enunciat
Participes en discussions on line sobre la teva disciplina?
Fila 1
v.49.2 Enunciat
Estàs subscrit a llistes de distribució sobre la teva disciplina?
Fila 2
Codis
1 Sí
2 No
35 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Valora quins són els principals obstacles i el seu grau d’importància per a la
incorporació d’Internet a l’ensenyament universitari
v.13.1 Enunciat
Infraestructura tecnològica per a l’elaboració dels cursos
Fila 1
v.13.2 Enunciat
Infraestructura tecnològica per a la pràctica docent
Fila 2
v.13.3 Enunciat
Necessitat de coneixements informàtics previs
Fila 3
v.13.4 Enunciat
Manca de suport tècnic
Fila 4
v.13.5 Enunciat
Manca de suport pedagògic
Fila 5
v.13.6 Enunciat Manca de formació específica per a incorporar les TIC (tecnologies de la informació
Fila 6 i la comunicació) a l’ensenyament universitari
v.13.7 Enunciat
Disponibilitat de temps per a elaborar cursos
Fila 7
v.13.8 Enunciat
Manca de reconeixement de la docència
Fila 8
v.13.9 Enunciat
Resistències per part del professorat
Fila 9
v.13.10 Enunciat
Resistències per part de l’alumnat
Fila 10
v.13.11 Enunciat
Resistències per part dels departaments o àrees d’estudi
Fila 11
v.13.12 Enunciat
Dificultats d’adaptar Internet a la disciplina docent
Fila 12
v.13.13 Enunciat
Manca de suport institucional
Fila 13
v.13.14 Enunciat
Manca de reconeixement institucional
Fila 14
v.52.15 Enunciat
Manca d’estratègia institucional
Fila 15
Codis
1 molt
2 força
3 normal
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4 En l’àmbit europeu
5 En l’àmbit internacional
6 No participo en cap xarxa de recerca a través d’Internet
40 - COMENTARI
41 - SALT PÀGINA
42 - v.62 PREGUNTA MCMR
Enunciat Participes en alguna de les activitats següents? [S'accepta més d'una resposta]
Codis
1 Projectes de recerca finançats
2 Consultoria
3 Patents i/o llicències
4 Creació i desenvolupament de spin-off
5 Docència externa a la universitat
6 Venda de productes desenvolupats a la universitat
7 Subministrar serveis d'anàlisi relacionats
8 No participo en cap d'aquestes activitats
43 - PREGUNTA MATRIU Resposta única
Enunciat Internet i l’elaboració de treballs per part de l’alumnat:
v.20.1 Enunciat
Cerquen informació a través d’Internet?
Fila 1
v.20.2 Enunciat
Internet els permet elaborar els treballs més ràpidament i amb menys esforç?
Fila 2
v.20.3 Enunciat
Internet els permet elaborar treballs amb més rigor acadèmic?
Fila 3
v.20.4 Enunciat
Internet els facilita el plagi d’informació?
Fila 4
v.20.5 Enunciat
Internet els permet prescindir de la biblioteca?
Fila 5
Codis
1 molt
2 força
3 normal
4 poc
5 gens
44 - v.47 PREGUNTA MCSR
Enunciat Has seguit o segueixes algun curs on line com a estudiant?
Codis
1 Sí
2 No
45 - SALT PÀGINA
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46 - COMENTARI
47 - COMENTARI Gràcies per completar l'enquesta. Si us plau, fes clic en el botó "Enviar" per a
remetre'ns les respostes.
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6.1. Vicerector de política acadèmica professorat o similar

1. Quina ha estat l’estratègia seguida en els últims anys pel govern de la universitat per a
introduir/incorporar Internet a l’àmbit educatiu universitari?
•

Diferenciar l’esforç en infraestructura del que s’ha fet en l’àmbit estrictament docent.

•

Diferenciar-ho també de l’àmbit de la gestió (serveis).

•

Veure quin ha estat el procés, l’evolució històrica.

2. Com detecteu la demanda per a la configuració de l’estratègia política a implementar?

3. Hi ha hagut un pla estratègic rector per a la introducció de les tecnologies a l’ensenyament universitari o s’ha anat generant per l’acumulació o aglomeració d’iniciatives individuals
(o grupals)?
•

El govern lidera el camí o va a remolc de les iniciatives de departaments o professors
pioners?

•

Quins han estat els impulsors?

•

Els impulsors per a incorporar Internet han sorgit tots del si de la institució (demanda
de professors i alumnat) o també de fora d’aquesta (mercat, competició amb altres
universitats, DURSI)?

•

Quin és el paper del govern de la universitat enfront de les iniciatives de les facultats,
els departaments o els professors individuals?

4. Quines són les polítiques (iniciatives concretes) que s’estan impulsant actualment, o s’impulsaran a partir d’ara?

5. Com es du a terme la implementació i l’avaluació d’aquestes iniciatives?

6. Com s’ha finançat?
•

Pressupost propi o amb ajuts externs (DURSI, Ministeri...)

7. Com influeix el procés de convergència europea (ECTS) en les polítiques desenvolupades per a incorporar Internet a l’ensenyament?

8. Quines són les principals transformacions que, en els processos d’ensenyament-aprenentatge, ha provocat la integració d’Internet a la universitat?
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9. Quins són els principals obstacles o resistències que heu detectat per a la incorporació
d’Internet a la docència?

10. Algunes de les queixes del professor per a incorporar Internet a l’ensenyament són: més
temps de dedicació, poca formació, poc reconeixement i suport institucional, manca d’infraestructures... Quines iniciatives es duen a terme des del Vicerectorat per a corregir aquestes dificultats?

11. S’han creat programes de suport tècnic i pedagògic a l’ús de les TIC a l’ensenyament?
I de formació al professorat?
•

Disseny

•

Dotació humana i econòmica

13. Valori els resultats assolits:
•

Quin és el grau de penetració d’Internet?

•

És homogeni?

14. Quina és la tendència en la incorporació d’Internet: virtualització o semipresencialitat?
•

Recerca necessària d’un equilibri en la introducció d’Internet en institucions presencials

•

Posar-ho en relació amb les dades: tant per cent d’assignatures virtuals sobre el total,
etc.

15. Quin és l’impacte en les normes d’ordenació acadèmica de la incorporació d’Internet a
la docència universitària?

•

Obliga a modificacions per a adaptar-les a les necessitats dels plantejaments virtuals
o semipresencials? Quines?
(*Quins serveis ofereix la universitat al professorat i a l’alumnat a través d’Internet?
– diferenciar serveis administratius i acadèmics
– evolució històrica)
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6.2. Vicerector d’innovació docent o similar
1. Quines han estat les línies polítiques seguides en l’àmbit de la innovació docent en els
últims anys?
2. Quants projectes d’innovació docent s’han desenvolupat en els últims anys?
3. Quina és la política actual en innovació docent de la universitat? Quines línies d’innovació
es prioritzen?
•

Programes específics sobre la incorporació d’Internet a l’ensenyament?

•

Programes específics per a la incorporació de TIC (no Internet) a l’ensenyament?

•

Detecció de necessitats/demanda.

4. Com es finança?
5. Quin és l’organigrama per al desenvolupament de la innovació docent?
•

Quin és el camí que hauria de recórrer algú que volgués desenvolupar un projecte
d’innovació docent?

6. Com s’avaluen les experiències d’innovació docent?
•

Acaben integrant-se en la docència regular?

•

Quants projectes han acabat convertint-se en assignatures “normals”? Quin tipus
d’assignatures, obligatòries, troncals...?

7. Com ha afectat la convergència europea a la política d’innovació docent?
8. Quins són els principals obstacles o resistències que heu detectat per a la incorporació
d’Internet a la docència?
9. Hi ha serveis de suport pedagògic i/o tecnològic per a assistir als projectes d’innovació
docent?
10. Més enllà dels projectes finançats, hi ha alguna infraestructura que doni suport a les iniciatives en innovació docent que sorgeixen des del professorat?
11. Els projectes d’innovació docent realitzats fins ara, tendeixen a la virtualitat o a la semipresencialitat dels cursos o les experiències resultants?
12. Valori els resultats assolits en innovació docent
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6.3. Vicerector de tecnologia o responsable de serveis informàtics

1. Quina ha estat l’evolució de la política en l’àmbit de les infraestructures en els darrers cinc
anys?
•

De les infraestructures i de les decisions...

•

Quina ha estat la inversió?

•

Com s’ha finançat? ◊ DURSI (?)

2. Quina és la política estratègica que, en el cas de les infraestructures tecnològiques, s’està duent a terme a la universitat?
•

Qui defineix les necessitats tecnològiques? Com es detecten?

•

Qui decideix les polítiques que s’han d’implementar?

•

Quines són les prioritats?

3. Quines són les polítiques que s’estan duent a terme per a l’equipament informàtic de
l’alumnat?
•

A la universitat

•

A nivell personal

4. Quina és l’estructura informàtica de la universitat (organització del maquinari i la informació)?
•

Centralitzada

•

Autonomia departamental

•

Es coneix? Algú la controla, la dissenya, n’és el responsable?

5. Quin tipus d’accés a Internet ofereix la universitat a la seva comunitat?
•

Aules informàtiques

•

Punts de xarxa

•

Sense fil

6. Quin tipus de programari utilitza la universitat en els seus ordinadors i servidors?
•

Privatiu/lliure

•

Com es gestionen les llicències d’aquest programari?

•

Compra/lloguer ◊ cost
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7. S’utilitza un campus virtual?
•

De quin tipus?

•

Com s’ha implementat i qui fa el manteniment (intern o externalitzat)?

•

Dotació humana

•

Cost

8. Quin tipus de maquinari utilitza la universitat?
•

Compra/lloguer ◊ cost

•

Temps de vida / reciclatge...

9. Es disposa d’equips tècnics que ofereixin suport informàtic al cos docent?
•

Volum i dotació tècnica

•

Finançament (?)

10. I a l’alumnat?
•

Volum i dotació tècnica

•

Finançament

11. Com s’avaluen totes aquestes iniciatives? Es generen informes propis?

12. Valori els resultats assolits en la incorporació de les TIC, Internet en particular, a la universitat.
•

Infraestructures

•

Organització de la informació

•

Creu que hi ha dèficits importants?
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6.4. Webmaster

1. Quins són els principals objectius que vol assolir la web de la universitat?
•

Informatiu

•

Institucional

•

Serveis

2. Quin són els serveis que s’ofereixen a través de la web?
•

Docents, administratius, comunitaris...

•

Evolució històrica dels serveis que s’ofereixen a través de la web

•

Qui els decideix?

•

Qui els gestiona?

3. Quina és l’estructura de la web de la universitat? Com s’ha organitzat?
•

Ofereix espais per a ús docent? I per a ús personal de l’alumnat?
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6.5. Direcció de biblioteca
1. Com ha impactat l’extensió d’Internet a la biblioteca universitària?
2. Quina ha estat l’evolució de la biblioteca en els darrers anys?
•

Quines demandes o factors (externs, interns) han impulsat l’evolució de la biblioteca?

3. És suficient la infraestructura tecnològica de què disposa la biblioteca?
•

Usos d’aquesta infraestructura?

•

Volum i distribució per tasques d’ordinadors

4. Quins serveis ofereix la biblioteca a través d’Internet?
•

Com han evolucionat en els darrers anys?

•

Quin és el volum d’ús d’aquests serveis

•

Quins creus que seran els serveis que oferirà en un futur?

5. Quin ha estat el suport que ofereix la biblioteca al professorat universitari en la seva docència?
•

Tipus: bibliogràfic, en infraestructura, etc.

•

Com s’articula?

•

Com es finança?

•

Qui l’executa? (dotació humana)

6. La biblioteca ha desenvolupat altres iniciatives per a respondre al repte de la incorporació
d’Internet?
•

Digitalització del fons bibliogràfic

•

Incorporació de material digital

•

Cooperació amb altres institucions/biblioteques

7. L’ús de la biblioteca per part dels usuaris s’ha vist modificat amb la introducció d’Internet?
En quin sentit?
•

S’ha detectat un major o menor ús de la biblioteca?

8. Com ves valora la incorporació d’Internet al servei de biblioteques?
9. Valora les iniciatives de col·laboració interuniversitària impulsades pel DURSI:
•

Xarxa de biblioteques de Catalunya
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6.6. Responsable del personal d’administració i serveis

1. Quina ha estat la política dels PAS per a la introducció de les tecnologies i Internet a l’administració de la universitat?
•

Evolució i trajectòria

•

Polítiques actuals

2. Quines pressions impulsaren (o què impulsà) la incorporació d’Internet a l’administració
de la universitat?
•

Internes i externes

•

Important preguntar pel paper del DURSI

3. En quina direcció, de quina manera, s’ha produït la tecnificació dels serveis administratius?
•

Com s’ha organitzat, configurat?
– Centralització de processos
– Coordinació de centres autònoms diversos

•

És suficient la infraestructura tecnològica de què disposa el PAS?

4. Quines són les millores o els avenços que ha produït la integració de les tecnologies i
Internet en l’àmbit de l’administració universitària?
•

Valoració de la tecnificació.

•

De quina manera s’han vist transformats els processos administratius per la incorporació de les tecnologies?

•

Sistematització de la informació, centralització, escurçament de processos, evitar duplicitats, major control...

5. Quins són els principals obstacles o dificultats que us heu trobat a l’hora d’introduir els
ordinadors i Internet en la gestió administrativa?
•

Obstacles / resistències internes, del personal administratiu, i externes dels usuaris
del servei (professors i alumnes)

6. Quins serveis ofereix la universitat al professorat i alumnat a través d’Internet?
•

Diferenciar serveis administratius i acadèmics.
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7. Quina ha estat l’evolució històrica d’aquests serveis?

8. Quin és el grau d’ús d’aquests serveis a través d’Internet en relació amb el mètode tradicional de caràcter presencial?
•

Quina ha estat la seva evolució des de la seva implantació?

•

Matrícula, pagament, consultes, suggeriments ◊ relació Internet vs. presencial

•

Valoració del grau d’ús i la seva rellevància.

9. Com us comuniqueu amb el professorat i l’alumnat?, a través del correu electrònic o seguiu fent-ho a través del mitjans de comunicació tradicionals?
•

Quines són les gestions administratives que encara es fan en suport paper i no en
suport digital?

10. Valoració dels serveis que s’ofereixen a través d’Internet.
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6.7. Vicerector de recerca

1. Quines són les línies estratègiques que s’han seguit per a incorporar Internet a l’àmbit de
la recerca?
•

Recerca específica sobre Internet, que permeti una retroalimentació.

2. Com es finança?
•

Finançament intern o extern

3. Hi ha (ha hagut) una política estratègica definida o que s’ha anat generant a partir d’iniciatives concretes?
•

Principals impulsors

4. Quines iniciatives s’han dut a terme en els últims anys per a la incorporació d’Internet a
l’àmbit de la recerca?
5. Quines són les iniciatives concretes que s’estan impulsant actualment i quines estan
previstes?
•

Iniciatives concretes per a fomentar grups de recerca en xarxa

•

Iniciatives concretes per a fomentar la divulgació/visualització de la recerca per Internet

•

Quins serveis d’Internet s’ofereixen per als recercaires i grups de recerca?
– Serveis bibliogràfics
– Aplicacions per la gestió
– Bancs de recursos
– Qui dóna aquests serveis? D’on depenen?

6. Com es financen aquestes iniciatives?
7. Com s’avaluen aquestes iniciatives? Hi ha un sistema d’institucionalització de les iniciatives reeixides?
8. En quins aspectes ha canviat la forma de fer recerca a partir de la incorporació d’Internet?
9. Quins són els principals obstacles que s’han detectat per a la incorporació d’Internet a la
recerca?
10. La universitat col·labora amb altres universitats o institucions en projectes per a fomentar l’ús de la xarxa a la recerca?
11. Valoració dels resultats obtinguts.
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7.1. Política i planificació estratègica universitària en TIC

Indicador: plans estratègics per a l’impuls i l’avaluació de la integració de les TIC a la
docència universitària

Subindicador 1 (dicotòmic): existència de plans estratègics per a l’impuls de les
TIC a la docència

La universitat disposa de plans estratègics concrets per a impulsar la implantació de
les TIC a la docència?

Subindicador 2 (dicotòmic): existència de plans estratègics per a l’impuls de les
TIC a la recerca

La universitat disposa de plans estratègics concrets per a impulsar la implantació de
les TIC a la recerca?

Subindicador 3 (dicotòmic): existència de plans estratègics per a avaluar la integració de les TIC a la docència

La universitat disposa de plans d’avaluació específics per a avaluar la integració de
les TIC a la docència universitària?

Subindicador 4 (dicotòmic): existència de plans estratègics per a avaluar la integració de les TIC a la recerca

La universitat disposa de plans d’avaluació específics per a avaluar la integració de
les TIC a la recerca?
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7.2. Destinació de la despesa en TIC
Indicador: volum i evolució de la despesa que les universitats destinen a les TIC
Subindicador 1: volum total i tant per cent de la despesa universitària destinada a
les TIC
Quin és el total de despesa corrent que la universitat destinà a les TIC en el pressupost del 2005?
Del total de la despesa corrent universitària quin percentatge es destinà a les TIC en
el pressupost del 2005?
Quin és el total de despesa corrent que la universitat té previst destinar a les TIC en
el pressupost del 2006 (en total i en tant per cent respecte al total del pressupost)?
Subindicador 2: evolució de la despesa corrent universitària destinada a les TIC
els darrers cinc anys
En els darrers cinc anys, quin ha estat el volum de despesa corrent en TIC?
– Per a cada any del 2000 al 2004, ambdós inclosos: en total i en tant per cent respecte al total de la despesa.
Subindicador 3: volum total i tant per cent de la despesa destinada a les TIC. Desglossament segons destinació de la partida pressupostària
Desglossament de la despesa destinada a les TIC (per a cada any del 2000 al 2005,
ambdós inclosos):
– Quin és el volum de despesa (total i tant per cent) en TIC destinada a infraestructures?
– Quin és el volum de despesa (total i tant per cent) en TIC destinada a unitats de
suport tècnic a la docència?
– Quin és el volum de despesa (total i tant per cent) en TIC destinada a unitats de
suport pedagògic a la docència amb TIC?
– Quin és el volum de despesa (total i tant per cent) en TIC destinada a programes
d’innovació docent?
– Quin és el volum de despesa (total i tant per cent) en TIC destinada a programes
de formació en l’ús de les TIC a la docència?

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

Universitat i societat xarxa

736

Indicadors

7.3. Inversió en TIC
Indicador: volum i evolució de la inversió que les universitats destinen a les TIC
Subindicador 1: volum total i tant per cent de la inversió universitària destinada a
les TIC
Quin és el total d’inversió que la universitat destina a les TIC en el pressupost del
2005?
Del total d’inversió universitària quin percentatge es destinà a les TIC en el pressupost del 2005?
Quin és el total d’inversió que la universitat té previst destinar a les TIC en el pressupost del 2006 (en total i en tant per cent respecte al total del pressupost)?
Subindicador 2: evolució de la inversió universitària destinada a les TIC els darrers cinc anys
En els darrers cinc anys, quin ha estat el volum d’inversió en TIC?
– Per a cada any del 2000 al 2004, ambdós inclosos: en total i en tant per cent respecte al total de la inversió.
Subindicador 3: volum total i tant per cent de la inversió destinada a les TIC. Desglossament segons destinació de la partida pressupostària
Desglossament de la inversió destinada a les TIC (per a cada any del 2000 al 2005,
ambdós inclosos):
– Quin és el volum d’inversió (total i tant per cent) en TIC destinada a infraestructures?
– Quin és el volum d’inversió (total i tant per cent) en TIC destinada a unitats de suport tècnic a la docència?
– Quin és el volum d’inversió (total i tant per cent) en TIC destinada a unitats de suport pedagògic a la docència amb TIC?
– Quin és el volum d’inversió (total i tant per cent) en TIC destinada a programes
d’innovació docent?
– Quin és el volum d’inversió (total i tant per cent) en TIC destinada a programes de
formació en l’ús de les TIC a la docència?
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7.4. Ajuts DURSI

Indicador: ajuts rebuts del DURSI

Subindicador 1: volum total d’ajuts externs (DURSI)

Volum d’ajuts rebuts del DURSI per a projectes d’innovació docent en els últims anys
(de 2000 a 2005, ambdós inclosos)

Infraestructures tecnològiques

Indicador: infraestructura tecnològica a la universitat

Subindicador 1: volum d’ordinadors disponibles per a la comunitat universitària

Quin és el nombre total d’ordinadors de què disposa la universitat per alumnat, professorat i PAS?

Quin és el nombre total d’ordinadors amb connexió a Internet de què disposa la universitat per alumnat, professorat i PAS?

Subindicador 2: volum d’aules informàtiques i nombre de dispositius informàtics
mòbils

De quantes aules d’informàtica disposa la universitat?

De quantes aules docents amb equipament informàtic disposa la universitat? [en total
i en tant per cent respecte al total d’aules docents]

De quants dispositius mòbils amb ordinador i projector disposa la universitat?

Subindicador 3: accessibilitat a Internet a través de connexió sense fil
Quin és el tant per cent de cobertura del campus que s’ha realitzat a través de sistemes sense fil?

Nombre d’aules amb connexió sense fil. Docents i informàtiques.
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Subindicador 4 (dicotòmic): disponibilitat d’una Intranet administrativa pròpia

La universitat disposa d'intranets adaptades als perfils de la comunitat universitària
(alumnes, professors i PAS)?

Subindicador 5: disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual

– La universitat disposa de campus virtual?
– Nombre de campus virtuals disponibles. Si us plau, especifiqueu-ne els diferents
tipus.
– Nombre d’alumnat i professorat que utilitza el campus (si hi ha més d’un campus,
indiqueu el nombre per a cadascun)?
– Nombre d’usuaris registrats?
– Nombre d’usuaris concurrents (en potència i actuals)? Màxim previst que es pot
assumir i màxim que s'ha assolit
– El campus virtual és de desenvolupament propi?
– El campus virtual està desenvolupat en programari lliure?
– [condicional] Heu contribuït a desenvolupar alguna part o mòdul del campus virtual?
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7.5. Docència, innovació i TIC

Indicador: docència universitària i projectes d’innovació docent que incorporen l’ús
de les TIC

Subindicador 1: tant per cent d’assignatures que s’ofereixen on line i volum de
participació d’alumnes i professors en aquestes assignatures

Quin és el nombre d’assignatures on line que ofereix la universitat?

– Quin és el tant per cent que representen les assignatures on line respecte del total
d’assignatures que s’ofereixen?
– Nombre total d’alumnes matriculats en assignatures on line?
– Respecte al total del professorat, quin tant per cent està desenvolupant assignatures on line?

Subindicador 2: tant per cent d’assignatures que s’ofereixen de manera semipresencial, entesa com els cursos que realitzen una part lectiva a través d’Internet, i
volum de participació d’alumnes i professors en aquestes assignatures

Quin és el nombre d’assignatures semipresencials que ofereix la universitat?

– Quin és el tant per cent que representen les assignatures semipresencials respecte del total d’assignatures que s’ofereixen?
– Nombre total d’alumnes matriculats en assignatures semipresencials?
– Respecte al total del professorat, quin tant per cent està desenvolupant assignatures semipresencials?

Subindicador 3: tant per cent de les assignatures que s’ofereixen que disposen de
recursos docents a Internet com a suport a la docència presencial i volum de participació d’alumnes i professors en aquestes assignatures

Quin és el nombre d’assignatures presencials que ofereix la universitat?

– Quin és el tant per cent que representen les assignatures presencials respecte del
total d’assignatures que s’ofereixen?
– Nombre total d’alumnes matriculats en assignatures presencials?
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– Respecte al total del professorat, quin tant per cent està desenvolupant assignatures presencials?

Subindicador 4: tipologia de les assignatures on line i semipresencial al currículum acadèmic

Distribució de les assignatures on line, semipresencial i presencial segons categoria:
troncals, obligatòries, optatives o de lliure elecció.

Subindicador 5: formació en l’ús de les TIC a la docència universitària

Nombre de cursos (o programes) de formació en l’ús de les TIC a la docència universitària.

– Nombre de participants en els cursos de formació en l’ús de les TIC a la docència
universitària.
– Tant per cent respecte al nombre total de professorat.

Subindicador 6: nombre de projectes d’innovació docent universitària que integrin l’ús de les TIC

Nombre de projectes d’innovació docent que integrin les TIC en curs a la universitat.

– Nombre de projectes finançats pel DURSI.
– Nombre de projectes finançats amb recursos propis.
– Nombre de projectes finançats de manera mixta (DURSI i recursos propis).

Subindicador 7: nombre i dotació humana de les unitats de suport tècnic a la docència universitària

De quantes unitats de suport tècnic a la docència disposa la universitat?

– Nombre total de persones que treballen a les unitats de suport tècnic a la docència.
– Nombre total de professors que han fet ús de les unitats de suport tècnic a la docència.
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Subindicador 8: nombre i dotació humana de les unitats de suport pedagògic a la
docència universitària

De quantes unitats de suport pedagògic a la docència disposa la universitat?

– Nombre total de persones que treballen a de les unitats de suport pedagògic a la
docència.
– Nombre total de professors que han fet ús de les unitats de suport pedagògic a la
docència.
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7.6. Recerca i TIC

Indicador: presència, difusió i gestió de la recerca a través de l’ús de les TIC

Subindicador 1: presència de grups de recerca universitaris a Internet

Quants grups de recerca de la universitat tenen presència a Internet (web, weblog,
wiki...) (en total i en tant per cent)?

Subindicador 2 (dicotòmic): existència d’aplicacions de gestió de projectes de recerca a través d’Internet

La universitat disposa d’alguna aplicació per a la gestió de projectes de recerca a través d’Internet?

Subindicador 3 (dicotòmic): existència de portal web per a la difusió de la recerca

La universitat disposa d’un portal web específicament destinat a la difusió de la recerca realitzada a la universitat?
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7.7. Biblioteca i TIC

Indicador: docència universitària i projectes d’innovació docent que incorporen l’ús
de les TIC

Subindicador 1: dotació tecnològica (en nombre d’ordinadors) de les biblioteques
universitàries. Percentatge de la dotació que s’utilitza per a tasques administratives (destinats a les tasques dels bibliotecaris) i per a tasques de consulta (destinats als usuaris)

Quin és el nombre d’ordinadors de què disposa el conjunt de les biblioteques de la
universitat?

Quin és el nombre d’ordinadors de la biblioteca disponibles per al personal de biblioteques? [calculeu-ne la ràtio]

Quin és el nombre d’ordinadors de la biblioteca disponible per als usuaris? [calculeune la ràtio]

Subindicador 2: fons bibliogràfic digital de les biblioteques universitàries. Volum
del fons, percentatge respecte al total del fons bibliogràfic, percentatge del fons
digital consultable on line i tipologia del fons digital

Quin és el volum total del fons bibliogràfic digital de la biblioteca de la universitat?

– Nombre total i tant per cent de revistes
– Nombre total i tant per cent de llibres
– Nombre total i tant per cent de bases de dades
– Altres ◊ especifiqueu-los

Quin tant per cent del fons bibliogràfic digital és consultable on line?

– Revistes
– Llibres
– Bases de dades
– Altres ◊ especifiqueu-los
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Subindicador 3: volum d’ús dels serveis que les biblioteques universitàries ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que representen
en relació amb el volum d’ús dels mateixos serveis de manera presencial

Quin és el volum de consultes bibliogràfiques a la biblioteca de la universitat a través
d’Internet? [Des de 2001 a 2005, ambdós inclosos, total i tant per cent que representa
respecte al total de consultes bibliogràfiques.]

Quin és el volum de peticions de préstec a la biblioteca de la universitat fetes a través
d’Internet? [Des de 2001 a 2005, ambdós inclosos, total i tant per cent que representa
respecte al total de les peticions de préstec]

Quin és el volum de renovacions de préstec realitzades a través d’Internet? [Des de
2001 a 2005, ambdós inclosos, total i tant per cent que representa respecte al total
de les renovacions de préstec]

Subindicador 4: volum de cursos de formació i volum d’assistència als cursos

Nombre de cursos de formació sobre l’accés als recursos digitals de la biblioteca (des
de 2001 a 2005, ambdós inclosos)

Nombre d’alumnes i professors assistents als cursos de formació.

(des de 2001 a 2005, ambdós inclosos)

Subindicador 5: volum de despesa destinada a recursos electrònics

Volum de despesa destinada a recursos electrònics sobre el total de despesa de la
biblioteca (total i tant per cent)

– Volum d’aportació al CBUC (total i %)
– Volum de despesa pròpia (total i %)

Subindicador 6: volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i l’alumnat

– Volum de consultes de bases de dades per part del PDI i l’alumnat.
– Volum d’articles de revistes electròniques consultades pel PDI i l’alumnat.
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7.8. Publicacions digitals

Indicador: volum i tipologia de les publicacions digitals de la universitat i volum de
publicacions de recerca a Internet

Subindicador 1: volum i tipologia de les publicacions digitals editades per les universitats

Quantes publicacions digitals han estat editades per la universitat?

Quin tipus de publicacions digitals ha editat la universitat? ◊ fer-ne una llista

Subindicador 2: publicacions de recerca universitària a Internet

Quin és el nombre de publicacions de recerca de la universitat que han estat dipositades a Internet (en total i en tant per cent respecte a la totalitat de publicacions de
recerca)?
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7.9. Serveis administratius

Indicador: volum d’ús dels serveis academicoadministratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica disponible a través d’Internet

Subindicador 1: volum d’ús dels serveis academicoadministratius que les universitats ofereixen a través d’Internet per part de l’alumnat

Quants alumnes han realitzat la prematrícula a través d’Internet? [total i tant per cent]

Quants alumnes s’han matriculat a través d’Internet? [total i tant per cent]

Quants alumnes han realitzat modificacions de matrícula a través d’Internet [en total
i en tant per cent del total de modificacions de matrícula]?

Quants alumnes han consultat el seu expedient acadèmic a través d’Internet? [total i
tant per cent]

Quin és el volum de queixes i suggeriments recollits a través d’Internet?

Quants alumnes han realitzat la sol·licitud d’avaluació d’estudis previs a través d’Internet [en total i en tant per cent respecte al total de sol·licituds]

Subindicador 2: volum del professorat que introdueix les qualificacions dels
alumnes a través d’Internet

Quants professors pengen les notes a través d’Internet? [total i tant per cent]

Subindicador 3: informació acadèmica bàsica de les assignatures universitàries
consultable on line

Quantes assignatures disposen de la seva informació acadèmica bàsica (pla docent,
horari, bibliografia...) consultable a través d’Internet [en total i en tant per cent respecte al total d’assignatures]?
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