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— Jaume Teodoro

El Director General de la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme aposta pel canvi de paradigma que suposen les 
TIC en l’educació, especialment la superior.

ELS mOOC: 
OPORTuNiTAT  
i REPTE

Jaume Teodoro és Director General de la 

fundació Tecnocampus Mataró-Maresme

E   ducació prové d’educare, 
conduir de la foscor a 
la llum. Per això cal un 
guia i un canal de comu-
nicació. En el procés de 
transmissió de conei-
xement, la forma com 

es presenta  marca la diferència pel procés 
d’aprenentatge. La Xarxa  amb un llen-
guatge propi és capaç de configurar un sis-
tema d’aprenentatge on l’estudiant adquireix 
la responsabilitat de decidir, planificar, realit-
zar i avaluar les pròpies decisions d’aprenen-
tatge i el propi procés i resultats. L’estudiant 
es fa autoformatiu, gestor de la pròpia for-
mació, la qual cosa esdevé imprescindible 
en una societat en canvi constant. 

L’ús intensiu de la Xarxa i les TIC 
permet superar l’espai físic de l’aula i 
construir un continu formatiu que ha estat 
adoptat al sistema universitari i queda 
marcat com prioritari  dins l’Espai Euro-
peu d’Educació Superior.  L’ús d’Internet 
al sistema educatiu el trobem com a simple 
suport, com a complement del procés 
d’ensenyament i aprenentatge. És espe-
cialment interessant aquets darrer cas, en 
què la Xarxa s’integra el procés educatiu, 
ja sigui en modalitat de formació híbrida 
(blended) o en modalitat en línia (on-line).

La modalitat blended comença a ser 
comú en el sistema en formats de graus i 
post-graus semi-presencials. En molts cen-

tres amb programes de  grau en aquesta 
modalitat l’èxit ha estat notable i aquest 
sistema ha esdevingut un factor transfor-
mador del procés que ha contaminat tot 
el sistema. La formació blended genera un 
continu formatiu que integra presenciali-
tat i virtualitat,  gràcies a la xarxa i gràcies 
a un model pedagògic i metodològic que 
implica reformatar els programes i cursos 
a partir d’aquesta modalitat, amb la impli-
cació de la institució i del professorat. Els 
bons resultats assolits en els programes 
actuals permeten augurar un important 
creixement d’aquesta modalitat de forma-
ció per la simple lògica d’evolució d’In-
ternet i pel fet que els joves estudiants ja 
senten com a natural el procés. 

Per la seva banda, la modalitat de for-
mació on-line que resulta de l’ús exclu-
siu d’Internet en l’educació a distància 
dibuixa un model radicalment diferent, 
no només perquè l’acció formativa supera 
la limitació de l’espai adaptant-se a l’es-
tudiant sinó perquè permet accedir a un 
ventall ampli de coneixements especialit-
zats distribuïts arreu i agrupats en base a 
potents sistemes d’interactivitat en Xarxa 
i els millors especialistes, siguin on siguin.  

En aquest context, però, sorgeixen els 
MOOC (massive Open On-Line Course) que  
conviden a pensar en un nou paradigma, el 
de l’Espai  Mundial d’Educació Superior, on 
el coneixement es distribueix obertament en 

comunitats multiculturals i massives d’apre-
nentatge en Xarxa en un anar i venir conti-
nuat de cursos i programacions a escala pla-
netària. Efectivament el món de l’Educació 
Superior s’ha vist sacsejat des de l’aparició 
dels MOOC, a partir del ressò mediàtic del 
primer d’ells sobre Intel·ligència artificial a la 
Universitat d’Stanford seguit per milers de 
persones de forma oberta, gratuïta i continua. 
A partir d’aquí s’han succeït multitud d’inici-
atives que han fet que el 2013 la Universitat 
de Harvard hagi inclòs els MOOC com a ten-
dència disruptiva de l’any. Així, plataformes 
MOOC com Coursera i Udacity compten 
amb milions d’estudiants i programen cursos 
impartits a comunitats de centenars de milers 
de persones en desenes de països. Els MOOC 
tenen en comú la seva organització en cursos 
orientats a l’aprenentatge a través d’ Inter-
net, de caràcter massiu (nombre il·limitat 
d’inscrits) i obert (materials gratuïts, malgrat 
existeixen sistemes de monetització –per 
exemple pagar en cas que es vulgui un títol o 
sistemes de màrqueting de captació per altres 
cursos–). A casa nostra plataformes MOOC 
estan seguint xifres de creixement exponen-
cials. Dins l’àmbit de la UPF el Tecnocam-

pus Mataró-Maresme va programar el curs 
Innotools sobre generació d’idees de negoci 
i Emprenedoria amb prop de 7.000 inscrits.

Les TIC, l’educació a la Xarxa i especi-
alment els MOOC són una oportunitat per 
la Universitat en aportar un canvi de para-
digma davant el qual adaptar-se des de la 
seva essència com institució generadora 
i transmissora de coneixement. Un para-
digma que ha de venir caracteritzat per 
un millor i més ampli accés a l’Educació 
al llarg de la vida, autèntica garantia dels 
valors de la democràcia i de la llibertat. 

“amb la Xarxa l’estudiant es 
fa autoformatiu, gestor de la 
pròpia formació, la qual cosa 
avui és imprescindible”

“Les Tic, l’educació a la 
Xarxa i especialment els 
Mooc són una oportunitat 
per la Universitat”


