
El Centre docent de Recursos Multimèdia a la UAB: 
realitat o ficció?. Necessitats de definició i concreció   

 

Per altra banda, experiències en l’intent de creació de cursos de postgrau o màsters, 
a través de l’Escola de Postgrau, que impliquessin el disseny i la implementació de 
cursos a distància o semipresencials, ha topat sempre amb una manca d’orientació 
tecno-metodològica i guia per a aquestes noves formes de docència que impliquen la 
creació de continguts multimèdia, l’ús de plataformes virtuals i eines de comunicació, 
sota un nou paradigma metodològic.  

Així, aquest creixent nombre d'experiències individuals de professors o petits grups 
durant els anys recents, demostren que aquestes iniciatives aïllades resulten difícils, 
costoses i limitades en la seva eficàcia, i que quan no surten endavant, tendeixen a 
produir desànim i actituds receloses i/o negatives per part tant dels docents com dels 
propis estudiants.  

És per això que proposem un espai de reflexió i generació de propostes al voltant 
d’aquest fets, encaminades a la concreció d’un pla de millora en aquest sentit que 
doni coherència i consistència al treball quotidià dels professors i investigadors de la 
UAB.  

A la nostra universitat i al llarg dels darrers anys les activitats lligades amb la 
incorporació i ús de les TIC a la docència i la recerca han estat impulsades i 
realitzades habitualment per professors i equips entusiastes, que per diversos canals 
han aconseguit dotar-se dels recursos necessaris per tal de poder-hi experimentar.  

d’un nou model.  
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Introducció i antecedents  

Malgrat l’existència d’algunes iniciatives importants com el Campus Virtual, la 
necessària xarxa depenent del Servei d’Informàtica i els plans Renovi per a la dotació 
d’infraestructures, no ha existit en l'organigrama institucional una ubicació clara de la 
responsabilitat dels recursos TIC per a la docència, ni un canal establert per al seu 
finançament, gestió i desenvolupament.  

Els Serveis d'Informàtica Distribuïda (SID’s) han pogut, en alguns casos, donar 
respostes i cert suport, però sense la imprescindible planificació docent i necessària 
concepció pedagògica.  

Altres més consolidats com el servei de Publicacions o els Centres de Suport 
Audiovisual, han facilitat també la creació de materials educatius en diversos suports 
multimèdia, encara que la seva actuació ha estat de manera puntual i descoordinada 
d’un programa global.  

Altres unitats com l’IDES, creada l’any 2003, han centrat la seva actuació en el 
reforç dels processos de formació i suport a la docència, generant espais i recursos 
per a la recerca i la innovació.  



Nous escenaris d’ensenyament i aprenentatge.  

En el marc de la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior EEES, la 
implementació de nous  escenaris basats en sistemes de crèdits ECTS des de 
la perspectiva del nou paradigma formatiu socio-contructivista centrat en els 
estudiants, exigeix també al professorat nous reptes en el disseny i 
desenvolupament de nous continguts i metodologies docents i als estudiants 
la aplicació de nous processos d’aprenentatge.   

Les funcionalitats que poden proporcionar les TIC com a medi per a l’accés 
immediat a tot tipus d’informació  i el seu procés, així com per a la 
comunicació interpersonal, constitueixen avui en dia elements imprescindibles 
per a que es puguin dur a terme aquests canvis.  

En consonància amb les aportacions inicials a les Jornades IDES 2006 de 
Dorado, C.; Marquès et al (2006) fem novament incidència en la necessitat 
d’adequar l’ús racional de les TIC a l’activitat docent i de recerca com a 
suport a la docència presencial, semipresencial i diferida, amb la incorporació 
de noves eines i recursos i el plantejament de nous processos de formació i 
assessorament permanent al professorat.  

Això requereix models pedagògics nous i un fort suport institucional al 
desenvolupament de projectes basats en tecnologies multimèdia interactives, 
que possibilitin un aprenentatge més flexible i l'existència de nous escenaris 
d’aprenentatge que sobrepassen les barreres físiques de les aules i els 
edificis de serveis i la conformació tradicional d’horaris i classes.  

Podria dir-se que és impossible que les institucions d'educació superior 
convencionals puguin iniciar processos de canvi sense tenir en compte al 
professorat, però tampoc sembla que puguin tenir èxit a la llarga aquelles 
experiències promogudes per professors sense el suport de la institució. En 
aquest sentit, creiem que és veritablement necessària la concurrència de 
factors i la iniciativa i promoció institucional.  

Les paraules claus, per a l'aparició d’aquests nous escenaris d'ensenyament i 
aprenentatge, han de ser flexibilitat, innovació i excel·lència. Però 
aquests conceptes al nostre entendre s’han d’interpretar de manera 
contextualitzada i en funció de tres condicions ja assenyalades per Salinas 
(1994) citant a Toffler (1985),  per les quals les organitzacions complexes 
canvien significativament quan:  

• N’hi ha una pressió externa o macro important  

En aquest sentit podem veure com a macro els canvis ja comentats, que 
provenen de les noves formes d'organització de l'ensenyament universitari 
propiciats per l'espai europeu d'educació superior, pels enfocaments 
d'aquest ensenyament en relació a competències, pels ECTS, etc.  

També tots els canvis generats de manera global per l’imparable 
desenvolupament tecnològic i la corresponent incorporació de les TIC a  



la universitat com a resposta als requeriments de la nova societat de la 
informació i el coneixement. 

 

• Trobem persones integrants del col·lectiu, insatisfetes amb el 
model existent  

Aquests canvis macro generen noves necessitats al professorat i alumnat 
de les nostres facultats que requereixen a la vegada de noves formes 
d’interacció i mediació, que passen inevitablement per l’ús d’entorns i 
eines tecnològiques en consonància amb la realitat quotidiana. 

Malauradament aquests canvis demanen a la vegada un canvi 
institucional i professional, que no sempre es donen de manera paral·lela 
i concomitant, provocant desajustos i descontents als membres de la 
comunitat1. 

De vegades la inèrcia de certs processos i models d’ensenyament i 
aprenentatge es mantenen fortament instaurats en alguns col·lectius 
reacis al canvi. De vegades la lentitud de resposta de les institucions 
davant de les demandes d’infraestructures, serveis i formació, 
finançament... 

Tot això genera descontent i insatisfacció i augmenta a la vegada 
l’esperit crític que tendeix a la millora de la situació percebuda. Al nostre 
cas, així es constata en diversos col·lectius amb els quals mantenim 
contacte directe en programes de formació IDES i en dades provinents 
d’estudis interns d’anàlisi de necessitats2. 

• Es planteja una alternativa coherent presentada en un pla, 
model o visió. 

De les consideracions anteriors es produeixen un conjunt de necessitats 
reals que duen al plantejament d’un pla institucional de millora i 
adequació, que tingui en compte les diferents estructures disponibles a 
l’actualitat i el seu potencial, tanmateix com un nou model que les 
integri i generi noves estratègies i perspectives funcionals que n’hi donin 
respostes adients. 
 
En aquest sentit, caldria definir el Centre docent de Recursos Multimèdia 
com una entitat orientada a afavorir els processos d’ensenyament i 
aprenentatge de tal manera que la seva tasca troncal vehiculitzi tot el 
necessari per al disseny, la creació, distribució i difusió de materials per 
a les presentacions individuals i grupals de materials d'àudio, vídeo, 
animació, televisió i de tipus gràfic, tanmateix com els elements 
instruccionals que els configuren i defineixen. 
 

                                                 
1 Veure projecte EVAINU: Nuevos entornos de aprendizaje e innovación educativa en la universidad del 
presente futuro. UAB  2004-2006 
2 veure document intern: Anàlisi de l’àmbit multimèdia a la UAB –gerència 2006- Accés restringit. 



Segon aquesta visió, cal definir un model operatiu que es basi en una 
activitat organitzada, a través d’una direcció central i el seu staff amb el 
corresponent equipament i instal·lacions, situat en una o més unitats 
especialitzades, amb l'objecte de produir, promoure i presentar materials 
instruccionals multimèdia i proveir el desenvolupament i planificació dels 
serveis vinculats al currículum i a la docència dins del campus de la 
nostra Universitat. 
 
A partir d’aquesta concepció inicial, es poden considerar diverses formes 
d’organització d’aquest pla, fent constància que l’objectiu prioritari és 
l’atenció de les necessitats demandades pels usuaris. En aquesta línia es 
poden considerar tres models bàsics. 
 
• Model descentralitzat o independent, en el qual cada demanda 

d’usuari es atesa des de cadascú dels llocs on es genera. 
• Model centralitzat o estructurat, on els diferents equips 

integrants del centre treballen de manera conjunta i atenen i 
recullen a les necessitats dels professors. 

• Model centralitzat-descentralitzat o mixte, on es genera un 
nucli gestor principal i a la vegada es compta amb les seus des 
serveis disponibles a altres centres, fent una coordinació 
centralitzada. 

 
Creiem que aquest darrer model de gestió basat en projectes ha de 
funcionar però fent-lo servir sota una concepció de nodes i xarxes 
distribuïdes on les ubicacions físiques i les responsabilitats quedin 
assumides per equips o persones capacitades i preparades per les 
tasques a desenvolupar. 

 
 
 
Configuració estratègica del servei. 
 
En aquest sentit cobren especial importància les diferents unitats o centres 
que configuren els serveis tècnics i les infraestructures ja disponibles a la 
UAB i que normalment funcionen en xarxa. Ens referim bàsicament als 
Centres de Recursos locals o Serveis d’Informàtica Distribuïda SID’s, amb 
les seves diverses especificacions. I també als serveis que fan tasques 
multimèdia complementàries al voltant d’aquesta xarxa i en línia amb el 
propòsit d’aquest centre, com ho són la pròpia OAID, els serveis 
d’audiovisuals, el servei de Publicacions,  l’ICE, les xarxes de biblioteques, 
etc... 
 
En relació amb les situacions anteriors, la concepció d’aquest centre no es 
limita només i exclusivament al disseny i la producció  de materials, sinó 
que també dona suport i assessorament metodològic als usuaris 
(professors i investigadors) oferint a la vegada una gran disponibilitat 
tecnològica i de recursos d'aprenentatge.  
 
A tal efecte cal comptar també des de la perspectiva dels serveis 
psicopedagògics, amb l’ajut i coordinació de l’IDES com a unitat 
d’innovació aglutinadora de la formació a mida del professorat. En aquest 



sentit vertebrarà de manera coordinada les diverses iniciatives 
d'optimització de la docència amb l’ús de recursos multimèdia i treball en 
xarxa i aportarà noves propostes de suport, d'innovació i de formació 
continuada. 
 
Les seves accions es centren bàsicament a les diferents carreres de grau de 
la UAB i com a suport a la modalitat bimodal, encara que també s’extén a 
l’Escola de Postgrau i per tant als cursos de postgrau, de màsters i de 
formació continuada, que cada vegada més sol·liciten l’ús d’entorns virtuals 
totalment a distància on el disseny i desenvolupament de continguts i 
metodologies adhoc es converteixen en elements claus d’aquestes 
propostes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepte de centre de recursos 

Encara que com hem avançant la idea de Centre docent de Recursos 
Multimèdia (CdRM des d'ara) es basa en una ambivalència de components 
tecnològic-psicopedagògic, es fa necessària una revisió, a l'introduir-se nous 
conceptes associats, com poden ser: aplicació de les TIC a la docència i la 
recerca, el treball a distància, i la formació flexible. 

Podríem definir un CdRM per a l'ensenyament i aprenentatge, de tal manera 
que inclogui tot el necessari per al disseny i la creació, distribució i exhibició 
de materials educatius multimèdia, amb recursos amb xarxa per a les 
presentacions individuals i grupals de materials d'àudio, animació, vídeo, 
televisió i de tipus gràfic; i també els elements instruccionals relacionats 
amb aquests documents, així com el conjunt de persones que  han 
participat amb el professorat en el seu disseny, creació, presentació i 
avaluació. 

Podem també, per tant, definir un centre de recursos docent, com una 
activitat organitzada, a partir d’un equip humà qualificat i dedicat ex-
profeso amb el necessari equipament tècnic, situat en una o més unitats 
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especialitzades, amb l'objecte d’assessorar, dissenyar i produir, procurar i 
presentar materials instruccionals i proveir a la planificació i 
desenvolupament  dels serveis vinculats al currículum i a la docència dins 
del campus. 

En aquest sentit, Cabero (1999), citat en Salinas (2004) parla de centres de 
recursos, com institucions creades per a posar a la disposició de la 
comunitat educativa, les tecnologies de la informació i la comunicació. 
Centrant-se no només en el seu manteniment i custòdia, sinó arribant a al 
mateix temps altres funcions com la de selecció, avaluació i investigació. 

Una perspectiva interessant es la que contempla el mateix Salines (1996) 
que planteja la possibilitat de constituir centres de recursos compartits en 
xarxa en diferents àmbits i àrees de coneixement, fomentant el tele-treball 
a través d’eines de repositoris i mediateques i programació de tasques on 
line, rendibilitzant així els serveis institucionals disponibles a la comunitat. 

En aquest sentit, s’entén el CdRM com una unitat concèntrica o un node de 
nivell superior que serveix per a posar els recursos docents i de la pròpia 
institució no solament a la disposició dels usuaris propis, sinó de tots els 
possibles usuaris que accedeixin per la xarxa. 

 

Funcions del Centre docent de Recursos Multimèdia 

A partir d’aquestes premisses, entenem doncs que el plantejament més 
important d'aquest CdRM es basa precisament en la ruptura de la 
coordenada espai-temporal. En aquesta línia les seves funcions facilitaran 
l'accés a la formació i al reciclatge professional, a totes aquelles persones 
que no poden desplaçar-se a un determinat lloc del campus universitari.  

Vidorreta (1978), també citat en Salinas (2004), parla de cinc funcions 
bàsiques genèriques pel que fa als centres de recursos: 

1. Organització física dels recursos del propi centre i coordinació dels 
recursos de la comunitat d'acord amb els condicionants d’espai i 
temps, per a un millor aprofitament dels mateixos. Implica, entre 
altres coses, la racionalització d’ús d'espais diferenciats i el 
manteniment dels materials i equips en adequades condicions 
d'utilització, l'existència de personal responsable i d'instal·lacions 
adequades, la posta en funcionament de mecanismes d'utilització i 
ajuda,i préstec, distribució i circulació dels recursos, etc.  

2. A través d’una eina on-line, suposa el registre, la classificació, la 
catalogació i l’ordenació dels recursos.  

3. Selecció de recursos amb vista a les necessitats i característiques del 
centre i dels diferents perfils d’usuaris.  

4. Avaluació del rendiment dels recursos utilitzats en el disseny i 
producció de materials educatius  

5. Informació dels recursos existents, guia i assessorament en la 
utilització i aprofitament didàctic.  



En aquesta mateixa direcció ens atrevim a suggerir també altres funcions 
importants, com ara: 

1. Proporcionar i suggerir formats multimèdia i materials instruccionals 
adequats i realistes amb les necessitats dels docents. 

2. Assessorar i facilitar el disseny i la utilització òptima d’aquests 
materials als entorns d'aprenentatge adequats.  

3. Aportar una organització eficaç i eficient que proporcioni uns serveis 
docents adequats i reals i no solament un àmbit d'autoservei.  

Segons Cabero (1999) en Salinas (2004), les funcions a ocupar en el centre 
de recursos superen la mera instrumental; és a dir, la referida al préstec, 
control i manteniment dels materials audiovisuals i informàtics que tinguin 
sota la seva responsabilitat, per a arribar a altres més significatives com la 
de disseny i producció de materials adaptats a les característiques dels 
professors de la zona, la formació i el perfeccionament del professorat, la 
selecció i avaluació de material i la seva investigació. 

Funcions del centre de recursos: 

• Instrumental,  
• Informació i assessorament,  
• Formació del Professorat,  
• Investigació,  
• Selecció i avaluació de materials,  
• Disseny i producció de materials.  

 

Funció de lideratge i dinamització de l’ús de mitjans i serveis. 

Donada la seva importància volem destacar aquesta funció de manera 
específica, de tal manera que no es vegi diluïda dins d’un funcionament de 
xarxa no jeràrquic. Creiem que per tal que tot aquest plantejament de 
CdRM tingui possibilitats de futur, cal aprofundir i definir aquestes tasques 
de manera especial. 

Al nostre entendre cal concretar una figura de coordinació central que sigui 
vertebradora de les dinàmiques de suport i assessorament docent i gestió 
dels projectes de disseny i producció dels materials corresponents amb 
cadascuna de les coordinacions locals. 

El seu perfil estarà lligat a l’àmbit de la psicopedagogia amb una forta 
formació tecnològica. En aquest sentit creiem oportú remarcar la 
importància que les funcions que s’han de desenvolupar es considerin des 
del suport metodològic i funcional a la docència i la recerca i per tant, com a 
un docent i professional proper en aquests àmbits universitaris. No creiem 
adient un perfil exclusivament tècnic o de gestió, en tant que la majoria de 
demandes del servei requeriran primordialment d’un coneixement 
metodològic i tecnològic a la vegada que requeriran també de competències 
de gestió en un segon terme. 



 

En aquest sentit descrivim a continuació, seguint els nostres plantejaments, 
en Dorado C. i Amador, M. (2001), les funcions específiques d’aquest perfil 
en relació, per exemple d’una demanda prototípica, lligada a les diferents 
fases de disseny i execució d’un projecte de creació de materials educatius 
docents: 

1. PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓ 
 

• Anàlisi de necessitats i definició de la idea formativa. 
En aquesta fase s’adequa la concepció psicopedagògica dels 
continguts que es presenten. S’estudia la demanda, necessitat i/o 
potencialitat, en les seves diferents concrecions, bé siguin 
expressades o manifestes, i la seva viabilitat instructiva. 
 
Objectius i accions 

 Intervenir amb el docent expert en continguts per a generar un 
context d'autoaprenentatge entorn d'uns materials previs.  

 Adequar el projecte formatiu al context sociocultural on s'aplicarà. 
 Establir una relació inicial de costos-beneficis en relació amb 

l'aprenentatge esperat. 
 Visualitzar i preveure els avantatges i inconvenients de la seva 

integració en l'entorn virtual d'aprenentatge. 
 Contextualitzar l'acció dintre del marc formatiu institucional 

(estudis, programes, cursos, titulacions...). 
 Estudiar la càrrega lectiva i docent que correspon segons els seus 

continguts, estimant i quantificant temps de dedicació segons les 
diferents activitats proposades per a professors i alumnes. 

 Definir la formació en funció del perfil d'usuari al com va dirigida: 
 Identificar i caracteritzar de forma real a l'usuari al com va 

dirigit el pla formatiu. 
 Generar uns objectius d'aprenentatge adequats a la 

demanda social inicial o potencial. 
 Ordenar i comprendre l'estructura lògic-formal i psicològica 

(en funció del perfil d'usuari dissenyat), dels continguts 
presentats. 

 Analitzar les habilitats i processos cognitius implicats en el 
procés formatiu. 

 Estudiar les metodologies i interaccions instruccionals que 
es plantegen 

 Revisar els mecanismes d'avaluació proposats. 
 
 

• Disseny estructurat i Concreció de la idea. 
En aquest moment es dona forma al contingut pedagògic del Disseny 
Instructiu multimèdia, combinant tots els elements metodològics, 
didàctics i recursos que intervenen en el procés formatiu. 
 
Objectius i accions: 

 Concretar l'esquelet o estructura general de l'acció formativa, 
dissenyant i relacionant significativament cadascuna de les seves 



parts específiques i concretant les seves funcions. La metodologia 
d'acció es realitzarà del global a l'específic, de l'abstracte al 
concret, del tot a la part... 

 Determinar i ajustar els objectius formatius i els continguts en 
funció de l'usuari destinatari, l'oferta acadèmica i institucional i les 
demandes específiques. 

 Proposar la metodologia a utilitzar, segons el tipus d'usuari, els 
objectius i els continguts proposats. Es tracta d'adequar els 
recursos a l'entorn  docent, presencial o virtual, seleccionant els 
"mitjans" més adequats a les necessitats instructives (en relació a 
l'usuari i els continguts) i les possibilitats tècniques de l'entorn 
(documentació pròpia o diferida, estudi de casos, simulacions, 
xerrades, debats...). La fita última de tot això és la facilitació del 
procés d’ensenyament i aprenentatge. 

 Dissenyar les activitats d'aprenentatge, tenint en compte els 
coneixements previs de l'usuari, la motivació (intrínseca i 
extrínseca), l'acció-reflexió, la participació activa al seu entorn, el 
desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge... Qualsevol 
activitat dissenyada i inclosa en el pla de formació ha de ser 
avaluable i avaluada adequadament (si no és així, és millor no 
incloure-la...). 

 Dissenyar el pla d'avaluació, ajustat als objectius plantejats, els 
continguts desplegats i les activitats relacionades. Ha de 
dissenyar-se globalment i en diferents moments del pla formatiu: 
Inicial, parcial, contínua i/o final. És convenient explicitar-lo al 
màxim, indicant valors referencials de cadascuna de les activitats 
d'aprenentatge, per exemple en (%) percentatges, perquè l'usuari 
sigui conscient i participi del mateix. Es poden proposar 
estratègies avaluativas "contractuals", on l'usuari adquireix un 
cert protagonisme en el seu procés formatiu. 

 Proposar eines complementàries (on-line, bibliogràfiques, guies, 
mediadors personals -assistents, tutors...-, contextuals, etc...) o 
assessorar-se d'experts (documentalistes, especialistes...) que 
enriqueixin el producte formatiu. 

 Analitzar la relació inicial de costos-beneficis en termes 
d'aprenentatge inicial i esperat, en relació amb les concrecions 
adoptades i els esforços en la seva implementació. 

 
 
2. SEGONA FASE:    DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ 
 

• Desenvolupament Funcional: 
En aquesta segona fase s’ha de realitzar la concreció prèviament 
dissenyada, treballant de manera multiprofessional, "dirigint la 
concepció educativa" com eix fonamental de la realització, i 
interactuant amb altres professionals al servei, com dissenyadors 
gràfics, artistes, especialistes del món de la comunicació, experts en 
eines multimèdia, tècnics, o altres que es requereixin. 
 
Objectius i Accions: 

 Aportar els elements motivacionals i generadors de la fase prèvia, 
compartint el disseny de la planificació inicial amb els 



professionals implicats, motivant i contagiant la realització del 
projecte.  

 Aportar els materials ja adequats i els elements pròpiament 
educatius de la fase prèvia, centrats en els continguts, les 
activitats, l'ús de recursos... 

 Guiar la proposta metodològica i la seva implementació gràfic-
tecnològica, amb especial atenció a les metàfores cognitives i de 
navegació. 

 Temporalitzar les accions i interaccions i activitats que es generin 
des d'un punt de vista psicopedagògic. 

 Implementar els sistemes d'avaluació, sigui electrònicament, en 
paper o utilitzant qualsevol altre mig o suport. 

 Realitzar un feedback constant entre generadors primaris de 
continguts (autors, professors..) i desenvolupadors tècnics 
(grafistes, artistes, programadors...) adequant en cada cas els 
continguts. 
 

• Realització i Prova. 
Aquest es el moment de generar una unitat mínima significativa i 
funcional del projecte inicial, que permeti tenir una idea global de 
l'estructura i específica d'algun dels seus eixos principals, alhora que 
una idea genèrica del tractament psicopedagògic obtingut mitjançant 
la implementació tècnica concretada. Testar el producte obtingut en 
els seus diversos aspectes (instructiu, impressió (percepció 
multimèdia), funcional, estructural...) 
 
Objectius i Accions: 

 Obtenir un prototip que permeti la seva prova i millora. 
 Obtenir resultats entorn del procés de prova que permetin 

millorar-lo en els seus aspectes substancials, sense canviar els 
plantejaments inicials. 

 Optimitzar els processos i resultats del Disseny Formatiu, avaluant 
i regulant les accions encaminades al desenvolupament del 
producte final. 

 Adequar (mitjançant regulació constant) la concepció inicial del 
projecte a la "realitat obtenible" en el context propi. 

 Generar i aplicar una bateria de proves "alfa" específiques per 
sectors implicats. 

 Detectar errades de tot tipus i buscar solucions eficaces i 
efectives. 

 Obtenir una maqueta millorada, pràcticament a punt per a 
publicar. 

 
 
3. TERCERA FASE: AVALUACIÓ FINAL 
 

• Validació: 
A la tercera fase del procés cal obtenir un informe de rendiment que 
tingui en compte el producte obtingut i la seva aplicació en un 
context instruccional definit, i el procés portat a terme per a la seva 
obtenció. Implica a tots els professionals que han tingut alguna cosa 
que veure en els resultats. Ha de combinar els factors avaluatius 



intrínsecs de la realització, amb les valoracions extrínseques dels 
usuaris reals. També és convenient comptar amb validacions 
d'experts aliens al procés. 
 
Objectius i Accions: 

 Ponderar el grau de satisfacció grupal respecte a la realització, 
tant des del punt de vista processual i del producte obtingut. 

 Comparar el resultat amb els punts essencials del projecte inicial; 
Objectius, continguts, metodologia materials temporalització, 
activitats... 

 Realitzar les proves "beta" amb usuaris reals, mitjançant la 
creació i utilització d'instruments avaluatius específics. 

 Obtenir resultats quantitatius i qualitatius del producte i la seva 
eficàcia formativa. 

 Comparar les dades amb productes similars del mercat formatiu. 
 Establir relacions de costos i beneficis en les seves diferents 

facetes. Integrar criteris de millora estructural i funcional en els 
equips de Disseny que permetin beneficis a curt i mig termini. 

 Generar un informe escrit que reculli les dades significatives del 
projecte i la seva concreció final. 

 

 

Implicacions docents 

En els sistemes d'ensenyament flexible per a les universitats i institucions 
d'educació superior el professor ha de participar, en major o menor mesura, 
tant en el disseny i producció de nous materials, com en el sistema 
d'informació i distribució d’aquests materials, i en el sistema de 
comunicació. No és un agent extern al que se li pot demanar que solament 
jugui el paper de creador de contingut. El professor, al nostre judici, ha de 
responsabilitzar-se del procés global d'ensenyament-aprenentatge, es 
desenvolupi aquest en ambients convencionals, o en altres més flexibles. A 
més de la responsabilitat del contingut, el professor ha de participar, com 
hem assenyalat, en el procés de disseny i elaboració dels materials 
d'aprenentatge, en els processos de distribució dels mateixos i en els 
processos interactius d'intercanvi d'informació, opinions i experiències o en 
les tutories, així com en l'actualització i millora dels materials. 

  

Sobre el Finançament 
 

• El pressupost destinat al CdRM ha de ser únic i suficient per a 
aconseguir els seus objectius anuals i resultats esperats, així com el 
seu funcionament i manteniment habitual. A tal efecte ha de 
comptar amb una partida pròpia anual de caràcter institucional. 

• El pressupost global del CdRM ha de tenir en compte la integració 
dels pressupostos ordinaris dels serveis integrats i càrrega de 
dedicació amb equivalència pressupostària de les persones 
implicades. 



• En aquest sentit el CdRM actuarà de manera desinteressada i 
col·laborativa en projectes relacionats amb el suport a la docència 
directa o virtual 

• Malgrat això, el CdRM ha de buscar pressupostos externs i ha 
d'obrir-se a col·laboracions, oferint serveis de pagament i 
implementant polítiques d'autofinançament, sobre tot en accions 
adreçades a projectes de recerca i convenis que comptin amb 
finançament propi. 

• Alguns d'aquests serveis poden també dirigir-se de manera 
complementària a les empreses, institucions i organismes externs a 
l'entorn universitari, en un tant per cent que no superi mai un terç 
de dedicació a les funcions docents que li són pròpies (dos terços). 

 
 
Fites i beneficis de disposar d’un CdRM 
 
A partir de les consideracions anteriors, poden preveure el beneficis que els 
usuaris rebran de forma directa i indirecta: 
 
Fites a aconseguir al CdRM 
 

Beneficis que reporta al docent 

Millora de la qualitat del model educatiu 
docent amb la incorporació dels 
recursos multimèdia, als processos de 
formació i informació presencials i 
digitals. 
 

El docent rep i dona excel·lència i 
qualitat. 
 

Increment de l'aprofitament i ús dels 
recursos que la universitat destina als 
seus docents. 

El docent ho troba tot d'una manera 
integrada quan s’identifica dins de la 
pròpia Intranet. 
 

Major coneixement de les necessitats 
reals d'aprenentatge i d'investigació de 
la comunitat.  
 

El docent té canals efectius per a 
comunicar i concretar les seves 
diferents necessitats. 

Racionalització en un únic espai 
d’atenció (físic i on line) dels diferents 
serveis que habitualment estan 
dispersos en els diferents serveis locals.  
 

El docent coneix els recursos 
disponibles. 

Integració global i local, facilitant així 
estàndards de serveis i accés a tota 
comunitat.  
 

El docent utilitza de forma adequada els 
recursos i se sent satisfet d'ells. 

Increment de l'aprofitament i ús dels 
recursos i serveis destinats als usuaris 
sense que hagin de desplaçar-se.  
 

El docent guanya i aprofita el temps que 
dedica a la gestió del seu projecte 
d'ensenyament i aprenentatge. 

Aprofitament, re-estructuració i  
alliberament d'espais i recursos  
duplicats dels SIDs i centres específics 
que es poden destinar a altres projectes 
de universitat.  
 

El docent rep més recursos i serveis 
més adequats a les seves necessitats. 

 



 
Coordinació i unificació de l'oferta de 
formació de la pròpia universitat 
conjuntament amb l’IDES.  
 

El docent pot escollir millor i rep una 
formació més propera i de més qualitat. 

Reorganització, racionalització i 
aprofitament dels recursos, 
especialment, dels humans, abans 
dispersats i destinats a diferents 
serveis.  
 

El docent se sent més i millor atès en 
les seves tasques acadèmiques, amb la 
sensació de disposar de serveis i 
recursos. 

Oferir un més gran nombre de serveis 
amb horaris i calendaris establerts i més 
amplis d'obertura i accés.  
 

El docent s'organitza millor i té clares 
les expectatives de realització. 

Disposar d'espais, programes i línies de 
col·laboració amb institucions i 
empreses de l'entorn.  
 

El docent comprova la relació de la 
institució amb el seu entorn i territori. 

 

En aquest marc, entenem doncs, que la nostra universitat i les respectives 
Facultats i Departaments haurien de dissenyar i concretar un pla global 
d’implementació i integració de les TIC i formació del professorat en el marc 
de la pedagogia de la gestió del coneixement, de l'EEES i dels ECTS, en el 
que es tinguessin molt en compte els recursos necessaris i les noves 
dedicacions del professorat. 

 

A modus de conclusió 

El CdRM serà per tant una unitat o centre creat per la UAB, oferint els seus 
serveis a tota la comunitat educativa universitària i a altres organitzacions 
de caràcter privat, fent especial èmfasi en la docència i la investigació, 
potenciant la utilització de mètodes innovadors d'ensenyament i 
aprenentatge i avaluació, així com la utilització de sistemes d'informació per 
a l'aprenentatge basats en  eines tecnològiques. Per això ha de:  

• Promoure la auto-reflexió i el debat sobre la qualitat de la docència i 
els recursos utilitzats en la Universitat.  

• Contribuir a la innovació de mètodes, tècniques i recursos didàctics.  
• Proporcionar informació i recursos als professors i Departaments de 

la UAB per a facilitar les seves tasques docents i d'investigació.  
• Col·laborar juntament amb l’IDES i l’Escola de Postgrau en programes 

de formació inicial i capacitació contínua per als professors de la UAB.  
• Investigar sobre aspectes de la docència universitària, i la relació 

entre ensenyament i aprenentatge i les Noves Tecnologies.  
• Assessorar en la solució de problemes docents específics relacionats 

amb el seu àmbit d’influència.  
• Elaborar materials tutorials i guies de treball que fomentin 

l’autonomia futura del professor universitari en la seva pràctica 
docent.  



• Col·laborar dins de l’àmbit universitari i organitzacions privades en 
l'avaluació i el disseny de Sistemes d'Informació per a l'Aprenentatge 
basats en Noves Tecnologies, així com, en el desenvolupament 
d'eines, recursos i sistemes per a la formació semipresencial i  
distància.  

Per a acabar, tan sols ressaltar tres punts que considerem fonamentals: 

• L’absoluta necessitat d'aquest tipus de centre per a una adequada 
explotació de les possibilitats de les TIC en l'ensenyament flexible a 
l’educació superior requereix d’una nova concepció i concreció que 
faciliti als docents noves possibilitats d'ensenyament i aprenentatge, 
tanmateix com la infraestructura, els mitjans i l'assessorament 
necessaris per a prendre la iniciativa en la seva docència, recerca i 
formació.  

• La importància d'experimentar amb altres tipus d'organització de 
les unitats o serveis existents, amb la finalitat de crear una 
infraestructura funcional on tota la comunitat docent trobi resposta a 
les seves necessitats, ja siguin formatives, de treball, reciclatge 
professional o investigació.  

• La importància de definir i concretar les figures professionals 
estables, des d’una perspectiva que combini els aspectes 
psicopedagògics, els tècnics i els de gestió (per aquest ordre 
d’importància) i que poden contribuir a una optimització d'aquest 
centre. Després de parlar de les estructures i unitats participants dels 
CdRM, es fa indispensable definir els perfils professionals que el fan 
possible. Tot això anirà encaminat a aconseguir un major rendiment, 
autonomia i desenvolupament dels docents davant les TIC.  
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