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Introducció

Aquest mòdul proporcionarà una visió general de l’estat de l’educació a dis-

tància en alguns països seleccionats. Proposarà una definició unificadora de

l’educació a distància i també tractarà altres definicions com ara les clàssi-

ques. Finalment, aquest mòdul revisarà la història de l’educació a distància.

En els darrers anys, l’educació a distància ha passat a ser un tema clau de

l’educació. L’any 2002, hi va haver més de 100 conferències arreu del món

que tractaven algun aspecte de l’educació a distància i pràcticament totes les

publicacions i conferències de les organitzacions professionals han experi-

mentat un augment enorme en el número d’articles i treballs relacionats

amb l’educació a distància.

Molts educadors estan fent grans afirmacions relatives a la probabilitat que

l’educació a distància canviï l’educació i la formació. Sens dubte, el concepte

d’educació a distància és emocionant i les innovacions recents en maquinari

i programari estan fent que els sistemes d’educació a distància siguin més ac-

cessibles, més fàcils d’utilitzar i menys costosos. L’educació a distància ha co-

mençat a entrar en el corrent principal.

Tanmateix, els educadors a distància s’enfronten a dues pressions en conflicte.

La primera, els estudiants diuen que no volen realment aprendre a distància. Quan

se’ls pregunta, diuen que es prefereixen trobar amb el grup d’aprenentatge i

l’instructor a l’aula, la sala de conferències, l’aula de seminaris o el laboratori.

Els estudiants afirmen que valoren la presència d’un grup d’aprenentatge i que

les interaccions informals que tenen lloc abans i després, i, de vegades, durant,

una classe formal són components valuosos de l’experiència d’aprenentatge

total. La segona pressió és que, d’altra banda, hi ha proves que els estudiants de-

manen cada cop més poder aprendre a distància. Volen complementar i fins i tot

substituir les experiències d’aprenentatge convencional amb experiències d’edu-

cació a distància. Els estudiants al·leguen que la raó és que hi ha moltes altres

consideracions apart de les preferències personals que els motiven, especialment

sobre on i quan aprendre.

Aquestes preferències oposades plantegen un dilema per a la comunitat edu-

cativa. S’haurien de dedicar recursos a la millora de l’infraestructura educativa

tradicional d’edificis, aules, laboratoris i despatxos i s’haurien de transportar

els estudiants a aquestes instal·lacions? O bé s’haurien de fer servir els diners

per desenvolupar sistemes de telecomunicacions moderns i sofisticats? La ten-

dència sembla conduir cap a les telecomunicacions. 
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Les escoles virtuals estan començant a ser importants en moltes ubicacions.

Conceptes com ara l’escola virtual han provocat un canvi notable en la pràctica

de l’educació a distància en l’última dècada. 

Què és l’educació a distància?

Aquesta és la classe de pregunta que és més fàcil de fer que de respondre. En

el cas de la pregunta “Què és l’educació a distància?”, hi ha diferents raons que

fan que sigui difícil de respondre. Primer, la paraula distància té molts signifi-

cats. Pot fer referència a distància geogràfica, distància temporal i possible-

ment fins i tot a la distància intel·lectual.

Segon, el terme  educació a distància s’ha aplicat a una varietat enorme de pro-

grames que donen servei a audiències nombroses utilitzant una ampla varietat

de mitjans. Alguns utilitzen material imprès, altres, telecomunicacions i molts

utilitzen els dos. Finalment, els canvis ràpids en la tecnologia repten les formes

tradicionals en què es defineix l’educació a distància.

Dan Coldeway va proporcionar un marc útil que va contribuir a definir

quatre maneres de practicar l’educació. Aquest marc, que considera les

dues variables de temps i espai, dóna una perspectiva de diferents enfoca-

ments de la pràctica de l’educació i l’educació a distància. Les combinaci-

ons de temps i espai donen com a resultat quatre enfocaments respecte a

l’educació: educació al mateix temps i espai (ST-SP), en temps diferents i al

mateix espai (DT-SP), al mateix temps i en diferents espais (ST-DP) i en

temps i espais diferents (DT-DP).

L’educació tradicional té lloc en el mateix temps i espai. Normalment, és una

aula habitual autosuficient que sovint està centrada en el professor. 

Les últimes dues categories se centren en l’educació que es dóna en diferents

llocs. La instrucció es pot efectuar en diferents llocs al mateix temps utilitzant

sistemes de telecomunicacions. Sovint s’utilitza la televisió per a connectar

l’aula local amb el professor i els estudiants als estudiants a distància. Cada cop

Els avanços en la tecnologia permeten proporcionar experiències edu-

catives efectives als estudiants, independentment d’on es trobin. Dit

d’una altra manera, les tecnologies estan disponibles ara per desenvolu-

par sistemes d’aprenentatge a distància rendibles.

Avui, l’educació a distància sovint es defineix com: educació formal, ba-

sada en una institució en què el grup d’aprenentatge se separa i en què

s’utilitzen sistemes de telecomunicacions interactius per tal de connec-

tar els estudiants, els recursos i els instructors.

Els enfocaments...

... tradicionals a l’educació 
a distància basats en el lliura-
ment de tecnologies de mit-
jans de comunicació i material 
imprès han deixat de ser tan 
rellevants com eren en el 
passat en aquest àmbit als 
Estats Units, per exemple. 
De fet, s’ha produït una redefi-
nició de l’educació a distància. 

L’educació en un temps...

... diferent i al mateix espai 
fa referència a l’aprenentatge 
que té lloc en un centre d’apre-
nentatge o bé en seccions 
diferents de les mateixes classes 
que s’ofereixen als estudiants 
perquè puguin assistir a classe 
al mateix espai i en el moment 
que escullin. Aquesta és l’educa-
ció que està disponible en dife-
rents moments als estudiants 
però al mateix espai, com ara el 
centre de mitjans o el laboratori 
d’informàtica.
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s’utilitzen més els sistemes de satèl·lit, vídeo comprimit i fibra òptica per a

l’educació que es fa al mateix temps però en llocs diferents. Aquest enfoca-

ment també rep el nom d’aprenentatge a distància sincrònic.

Els estudiants també poden aprendre en temps i llocs diferents. Dan Coldeway

ha dit que la forma més pura d’educació a distància té lloc en diferents temps

i en diferents llocs. En altres paraules, els estudiants trien quan i on aprendre i

quan i on accedir als materials didàctics. Recentment, s’han ofert cursos a la

World Wide Web als estudiants en qualsevol lloc en què hi tinguin accés i

sempre que vulguin. Aquest enfocament s’anomena aprenentatge a distància

asincrònic. 
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Objectius

Després d’estudiar aquest mòdul, l’estudiant hauria de ser capaç de dur a terme

les tasques següents:

1. Explicar per quina raó els estudiants demanen aprendre a distància encara

que prefereixin aprendre en una aula amb el professor i els companys de

classe.

2. Definir l’educació a distància.

3. Explicar els quadrants de Coldeway.

4. Comentar la cita de “mers vehicles” de Richard Clark en relació amb

l’educació a distància.

5. Explicar com Jim Finn podria comparar els estreps amb l’educació a dis-

tància.

6. Donar exemples de com s’utilitza l’educació a distància en diferents ubi-

cacions del món i als Estats Units.

7. Analitzar la telemedicina i relacionar el tema amb l’educació a distància.

8. Explicar una visió de l’educació i l’escolaritat en el futur.

9. Comentar la raó que fa que hi hagi diferents definicions  de l’educació a

distància.Descriure les definicions d’educació a distància que s’han ofert.

10. Enumerar i explicar els cinc elements principals de les diferents definici-

ons de l’educació a distància donades per Keegan.

11. Donar la definició emergent de l’educació a distància que és apropiada

per als Estats Units.

12. Perfilar la història general de l’educació a distància, explicant com va co-

mençar amb l’estudi per correspondència i va evolucionar fins a l’ús dels

mitjans de comunicació electrònics.

13. Comentar l’emergència d’universitats d’educació a distància.
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1. Els mitjans en l’educació: primers debats

El debat sobre l’educació a distància recorda un debat recent en el camp de la

tecnologia educativa que va començar quan l’investigador i teòric Richard

Clark va publicar un article clàssic que contenia la seva analogia, ara famosa,

dels “mers vehicles”. 

Va ser fins i tot més alarmant el fet que molts educadors fessin afirmacions poc

realistes sobre l’impacte de la tecnologia en l’aprenentatge. Segons Clark, hi havia

un gran segment de la comunitat educativa que pensava que la instrucció medi-

ada era inherentment millor que l’ensenyament que no feia servir mitjans.

L’any 1983, Clark va escriure en la Review of Educational Research que la millor prova ac-

tual que els mitjans són mers vehicles que fan arribar la instrucció però que no tenen in-

fluència en el rendiment de l’estudiant és comparable a afirmar que el camió que fa

l’entrega del menjar provoca canvis en la nutrició. . . només el contingut del vehicle pot

tenir influència en el rendiment*.

L’article de Clark continuava afirmant de manera convincent que els mitjans didàctics

eren excel·lents per l’emmagatzematge dels missatges educatius i per portar-los pràctica-

ment a tot arreu. Tanmateix, els mitjans no eren responsables de l’efecte d’aprenentatge. 

Encara que molts autors no van estar d’acord amb Clark i encara no ho estan, el

seu article va provocar una revaluació de la visió que tenien els educadors sobre

l’impacte dels mitjans. Clark va continuar implorant a la comunitat educativa

que “abandonés l’entusiasme pels efectes dels mitjans en l’aprenentatge” que va

ser el tema d’una publicació addicional sobre aquesta qüestió*. 

Sens dubte, alguns educadors a distància afirmen que l’educació a distància

és la millor manera d’aprendre perquè permet que els estudiants adquirei-

xin coneixement que és més rellevant per a ells. En canvi, la majoria dels

que han estudiat l’aprenentatge a distància no reivindiquen que aquest en-

focament sigui millor, sinó que afirmen que és un enfocament d’aprenen-

tatge i ensenyament viable i important que hauria de ser una opció de

moltes disponibles. 

Una segona analogia per part d’una altre gran pioner de la tecnologia tam-

bé és rellevant per a l’educació a distància. En la dècada de 1960, Jim Finn

de la University of Southern California va afirmar que els estreps van cons-

L’aprenentatge no millorava perquè la instrucció estigués basada en

mitjans, sinó que el contingut de la instrucció, el mètode utilitzat per

promoure l’aprenentatge i la implicació de l’alumne en l’experiència di-

dàctica eren el que, en part, tenia influència sobre l’aprenentatge.

Richard Clark

Clark va resumir més de sis 
dècades de recerca en els mit-
jans educatius. Considerava 
obvi que molts investigadors 
informessin d’estudis erronis so-
bre els mitjans. Clark creia que 
molts educadors no entenien els 
últims 60 anys de recerca sobre 
mitjans i aprenentatge.

* Clark, 1983, p. 445.

Mers vehicles

* Clark , 1994.

“Abandona el teu entusiasme” s’ha 
convertit en el nou lema dels que 
no creuen que hi hagi un efecte 

dels mitjans.
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tituir una innovació tecnològica que va canviar la societat. Sovint explica-

va aquesta història:

“Els anglosaxons, enemics dominants dels francs de Charles Martel, tenien l’estrep però
no comprenien realment les seves implicacions per a la guerra. L’estrep va fer possible
l’emergència d’un guerrer anomenat cavaller que va comprendre que l’estrep permetia al
genet no sols conservar la sella, sinó també donar cops de llança que tenien el pes com-
binat del genet i del cavall de càrrega. Aquest concepte senzill va permetre que els francs
conquerissin els anglosaxons i canviessin la fisonomia de la civilització occidental. Mar-
tel va tenir una visió d’agafar la idea i utilitzar-la. No va inventar l’estrep, però va saber
com utilitzar-lo  amb determinació.” 

Finn, 1964, p. 24.

Finn va resumir les implicacions d’aquesta història de la manera següent:

“L’acceptació o el rebuig d’una invenció o el punt fins el qual les seves implicacions es
realitzen si s’accepta depèn tant de la condició de la societat i de la imaginació del seu
lideratge com de la natura del mateix invent tecnològic. [...] Els anglosaxons feien servir
l’estrep, però no l’entenien; i per això van pagar un preu temible. [...] Només els francs
—presumiblement dirigits pel geni de Charles Martel— van comprendre totalment les
possibilitats inherents en l’estrep i van crear un nou tipus de guerra amb el suport d’una
nova estructura d’una societat que anomenem feudalisme.  [...] Durant un miler d’anys,
les institucions feudals van portar les marques del seu naixement des de les noves tecno-
logies militars del segle VIII.”

Finn, 1964, p. 24.

El que Clark va proposar amb força utilitzant els arguments “mers vehicles” i

“abandoneu el vostre entusiasme” és que els mitjans i la tecnologia no afecta-

ven directament l’aprenentatge. Va argumentar enèrgicament que els educa-

dors no havien d’afirmar que l’aprenentatge basat en tecnologia, com ara els

sistemes d’educació a distància moderns, tenien cap avantatge inherent (o in-

convenient, de fet) respecte als altres mètodes d’aprenentatge. Com Finn,

Clark va proposar que les tecnologies poguessin proporcionar maneres de

complir tasques que són noves i no resulten òbvies amb facilitat.

Finn defensava que els educadors havien d’intentar identificar enfocaments

únics per al canvi utilitzant noves tecnologies de noves maneres. 

La història de Finn...

... explicava que l’estrep no sols facilitava pujar i baixar del cavall, sinó que també feia
possible una conseqüència nova i desconeguda fins aquell moment, l’aparició del cava-
ller i va ser el cavaller el que va  provocar canvis significatius i duradors a la societat. 

Potser l’aplicació correcta de l’educació a distància canviarà i reestructurarà

significativament l’aprenentatge i l’ensenyament a la par amb el canvi a la so-

cietat anomenat feudalisme necessari per a donar suport al cavaller.

La implicació dels arguments d’aquests dos educadors és que quan emergeixen

noves tecnologies, sovint permeten que els usuaris siguin més eficients. De

tota manera, no són les tecnologies per se les que produeixen el canvi, sinó

que els canvis es produeixen perquè hi ha noves maneres de fer coses gràcies

a les tecnologies. 

James D. Finn

Si voleu saber més sobre Jim 
Finn, consulteu: 
http://www.ittheory.com/
finn.htm

L’estrep va fer que muntar a cavall 
fos més fàcil i més eficient, però va 
ser el cavaller el que va canviar la 

societat medieval.
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2. Estat de l’educació a distància. Exemples d’arreu 

del món

L’educació a distància té un impacte clau i variat arreu del món. Mentre que la

política i l’economia tenen influència en com s’usa l’educació a distància, hi ha

una forta demanda al món d’oportunitats de rebre educació a distància. Els

exemples que apareixen a continuació il·lustren alguns dels factors que tenen

influència en l’educació a distància i mostren la demanda d’oportunitats per a

l’aprenentatge a distància.

2.1. Turquia

Aquesta universitat va ser creada l’any 1981 durant una reorganització profun-

da del sistema d’educació superior de Turquia. La seva missió és proporcionar

instrucció a distància als ciutadans de Turquia. L’any 1983 tenia gairebé

30.000 estudiants d’administració d’empreses i ciències econòmiques, fet que

va convertir la universitat en un èxit immediat. 

L’any 2000, aproximadament el 34% dels estudiants que es van matricular en

els programes de titulacions de dos anys es van graduar en dos anys i al voltant

del 23% dels que es van matricular en programes de quatre anys es van gradu-

ar en quatre anys. La gran majoria dels estudiants matriculats a la Universitat

d’Anadolu eren adults que treballaven en feines de jornada completa o parcial.

L’educació a distància oferta per la Universitat d’Anadolu ha fet que l’educació

post secundària sigui una possibilitat per a moltes persones de Turquia que no

tindrien accés a l’educació superior.

2.2. Hong Kong

La Universitat Oberta de Hong Kong es va inaugurar l’any 1989 amb l’objectiu

de donar servei als residents d’aquesta enorme àrea metropolitana. Recentment,

aquesta universitat s’ha començat a presentar als estudiants de la Xina i té més

de 1.000 estudiants del continent*. A diferència de les vuit universitats conven-

cionals de Hong Kong, la Universitat Oberta de Hong Kong accepta tots els

sol·licitants. Ha tingut més de 100.000 estudiants, al voltant d’un 10% dels

quals s’ha graduat. Els administradors de la Universitat Oberta de Hong Kong

tenen previst oferir educació a distància per tota la Xina i el sud-est asiàtic.

2.3. Àfrica 

A mesura que la població va augmentar en aquests països, hi va haver una es-

cassetat enorme d’aules i tant el nombre de professors qualificats com la dis-

ponibilitat de materials didàctics van ser inadequats.

La Universitat d’Anadolu 
(Turquia)...

... arriba a més de 500.000 
estudiants d’educació a distàn-
cia, fet que la converteix en la 
universitat més gran de la 
terra, segons el Banc Mundial 
(Macwilliams, 2000).

L’URL del Turkish Online 
Journal of Distance Education 
de la Universitat d’Anadolu és:
http://tojde.anadolu.edu.tr/

* Cohen, 2000.
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Es considera que l’educació a distància té el potencial de contribuir a la re-

construcció nacional proporcionant oportunitats educatives econòmicament

factibles a moltes persones. La col·laboració amb diferents organitzacions in-

ternacionals d’educació a distància ha proporcionat coneixement expert i su-

port per a la pràctica de l’educació a distància. En conseqüència, l’educació a

distància a un nivell bàsic, tal com es practica en moltes regions d’Àfrica, s’ha

expandit amb força. Tanmateix, encara que el creixement de l’educació a dis-

tància als països de l’Àfrica subsahariana és evident, encara no té un impacte

ampli. La falta de finançament impedeix que les institucions d’educació a dis-

tància arribin a molts estudiants potencials.

2.4. La Xina

La Xina va desenvolupar un programa d’educació nacional superior a distàn-

cia al final dels anys 70 i principi dels 80 com a resposta a un creixement de la

població i a l’elevat cost per càpita de l’enfocament de tipus artesanal a l’edu-

cació superior regular al país. Com que la Xina no es podia permetre cobrir les

necessitats d’educació superior de la població en expansió, es va desenvolupar

un sistema d’universitat nacional per ràdio i televisió. Aquest sistema nacional

incorporava un enfocament centralitzat respecte al desenvolupament, lliura-

ment i exàmens del curs. Malgrat un augment de l’oferta, hi ha hagut una dis-

minució significativa en el nombre d’estudiants. 

Els factors socioeconòmics han provocat canvis en el mercat en massa per a

l’educació superior a la Xina. L’enfocament centralitzat al desenvolupament

del curs i al lliurament ja no cobreix les diferents necessitats dels estudiants i

no s’adapta ràpidament a les noves condicions. Com a resposta, les universitats

per ràdio i TV de la Xina han canviat d’un sistema central de desenvolupament

i lliurament de cursos a un sistema de resposta regional que proporciona una

varietat ampla de cursos de diploma i sense diploma*.

2.5. Europa

L’educació a distància ha tingut una llarga història als països europeus. En al-

guns països, les universitats obertes d’educació a distància ofereixen la majoria

de programes d’educació a distància del país. La Universidad Nacional de Edu-

cación a Distancia d’Espanya és la universitat d’ensenyament a distància més

gran d’Europa, amb una matriculació actual d’uns 130.000 estudiants. Una altra

universitat virtual destacada a Espanya és la Universitat Oberta de Catalunya. 

En altres països, les universitats tradicionals fan la majoria dels cursos. França,

per exemple, no té una universitat d’ensenyament a distància nacional, però

ofereix educació superior a distància per mitjà de 22 oficines en universitats

tradicionals. Recentment, 34.000 estudiants es van matricular en aquests

A l’Àfrica subsahariana,...

... la inestabilitat política i la 
depressió econòmica han 
causat una disminució dels 
estàndards educatius en alguns 
països

Xifres

L’any 1985, la Xina tenia més 
de 30.000 classes per TV arreu 
del país i donava feina a gaire-
bé 25.000 acadèmics. 
Un de cada cinc estudiants 
d’educació superior estava 
matriculat en una universitat 
per ràdio i TV. Recentment, 
només 1 de cada 13 estudiants 
d’educació superior estava 
matriculat en una universitat 
per ràdio i TV.

* Ding, 1994, 1995.

Tradició a Europa

Molts atribueixen a la Open 
University del Regne Unit el 
mèrit de ser l’organització que 
es va convertir en el model 
del concepte de les universitats 
obertes europees.

La continuació de la tradició és 
evident en l’ampli conjunt de 
programes que ofereixen els 
països de la Unió Europea. 
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programes. En alguns casos, els governs proporcionen oportunitats substancials

de formació a distància que no condueixen a l’obtenció d’un títol universitari. 

La instrucció a distància a la Unió Europea utilitza una ampla varietat de mit-

jans per fer arribar els cursos: des de correspondència tradicional, a conferèn-

cies per ordinador, a aules virtuals d’àudio i vídeo bidireccionals*. Utilitzant

aquestes tecnologies, les organitzacions europees d’educació i formació a dis-

tància continuaran tenint un paper destacat en l’educació dintre i fora de la

Unió Europea. 

2.6. Estats Units

Als Estats Units, l’emergència de noves tecnologies ha comportat un augment de

l’interès en l’educació i l’aprenentatge a distància. Avui dia, el correu electrònic,

els taulers d’anuncis electrònics, els faxos i les xarxes informàtiques interactives

augmenten o substitueixen els missatgers de correu pel que fa a l’enviament de

materials curriculars, llibres de text i exàmens als estudiants a distància. Els nous

mitjans de transmissió capaços de proporcionar una interacció bidireccional, de

moviment complet, en temps real (en viu) entre l’estudiant i el professor substi-

tueixen els sistemes unidireccionals i no interactius**.

Es va saber que Internet era el mitjà escollit per la majoria de les institucions

que proporcionen educació a distància. L’ús de vídeo interactiu va continuar

sent el mateix durant aquest període, fet que indica que la majoria del creixe-

ment en l’educació a distància comportava l’ús d’Internet. La matrícula per als

cursos en línia i tradicionals era la mateixa, un 77%, i la majoria de les insti-

tucions no cobraven una tarifa addicional per fer cursos d’educació a distàn-

cia. Segons el Departament d’Educació dels Estats Units, gairebé el 90% de les

institucions d’educació superior de més de 10.000 estudiants estava conside-

rant impartir educació a distància.

Al nivell universitari, sembla que les matriculacions d’educació a distància ar-

riben a xifres altes de sis dígits a escala nacional. Això inclou matriculacions

en cursos oferts per universitats tradicionals i en cursos que ofereixen les uni-

versitats d’aprenentatge a distància. 

El centre d’atenció en l’educació a les escoles primàries i secundàries diferencia

l’educació a distància dels Estats Units de l’educació a distància europea tradi-

cional. Aquest èmfasi en els estudiants des de la llar d’infants fins al grau 12

(K–12) queda demostrat en els projectes de les escoles Star Schools amb finan-

çament federal. 

El Departament d’Educació dels Estats Units va començar el programa de les Star Schools

“amb l’objectiu de fomentar la millora en la instrucció de les matemàtiques, la ciència,
les llengües estrangeres, les habilitats d’alfabetització i l’educació vocacional per a pobla-
cions desfavorides per mitjà de l’ús de xarxes de telecomunicacions”

Simonson, 1995, pp. 3-4.

Formació sense titulació

França és un líder en formació 
a distància sense l’obtenció 
d’un títol universitari, cada any 
proporciona oportunitats a 
més de 350.000 estudiants en 
diferents nivells: escola primà-
ria, escola secundària, qualifi-
cacions tècniques i 
professionals, formació de pro-
fessorat i cursos de nivell uni-
versitari i postgraduat. A més, 
250.000 estudiants reben for-
mació de proveïdors de cursos 
a distància comercials a França 
(Keegan, 1994).

* Holmberg, 1995, Keegan, 1995.

** Tompkins 1993.

Programes de formació

El Departament d’Educació 
dels Estats Units va comprovar 
que el nombre de programes 
de formació a distància d’edu-
cació superior havia augmen-
tat un 72% entre els anys 1995 
i 1998 (Carnevale, 2000).

El sector militar...

... dels Estats Units participa 
molt en la tecnologia de l’educa-
ció a distància perquè aquest ti-
pus d’educació es considera una 
manera rendible de proporcio-
nar formació tècnica a un gran 
nombre de soldats. El desenvo-
lupament de nous sistemes 
d’armes i altres tecnologies aug-
menta la demanda d’aquest ti-
pus de formació. La Xarxa de 
Teleformació Interactiva de 
l’Exèrcit, la Xarxa de Teleforma-
ció de Vídeo de la Marina  
i el Sistema de Lliurament de Te-
leformació de la Força de l’Aire 
proporcionen oportunitats de 
formació a personal de tot Estats 
Units i d’arreu del món.
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Malgrat que aquests projectes no es limiten a programes de K–12, el seu centre d’atenció
són estudiants i professors d’aquest curs. S’han utilitzat diferents tecnologies de xarxa com
xarxes per satèl·lit, cable, xarxes de telèfon, fibra òptica, laboratoris basats en microordina-
dors, multimèdia i tecnologies de xarxes electròniques per tal de proporcionar programació
didàctica a més de 6.000 escoles de tota la nació per mitjà del projecte Star Schools.

En general, el projecte Star Schools ha finançat programes que proporcionen

instrucció per satèl·lit a un gran nombre d’estudiants en molts estats. 

2.6.1. Iowa

El projecte Star Schools ha patrocinat diferents projectes especials d’abast es-

tatal que financen el desenvolupament d’infraestructures estatals, cosa que

permet la interacció sincrònica entre estudiants i instructors. El més exhaustiu

pertany a l’estat d’Iowa. Actualment, la xarxa de fibra òptica d’abast estatal de

3.000 milles connecta més de 700 llocs web educatius; amb més de 300 llocs

web més que s’afegiran en els propers anys. Cada any s’ofereixen centenars de

milers d’hores de programes de  K–12, a més de cursos de desenvolupament

professional del professorat i cursos d’educació superior. Kentucky i Mississip-

pi s’han unit a Iowa en el desenvolupament de sistemes d’abast estatal que

promouen la instrucció i l’aprenentatge interactius i personalitzats.

2.6.2. Dakota del Sud

Dakota del Sud és un altre estat que ha dut a terme un compromís significatiu

amb l’educació a distància per als estudiants de K-12. A Dakota del Sud, la Xarxa

Digital Dakota Network connecta tots els edificis escolars a una xarxa de vídeo

comprimit. Més de 300 llocs es troben per tot l’estat. Els professors han rebut

formació en acadèmies d’ensenyament i aprenentatge a distància especials i els

professors i docents universitaris han dissenyat materials curriculars que inclo-

uen cursos sencers. Els educadors de Dakota del Sud han fet activitats de recerca

i avaluació per tal de documentar l’impacte de l’educació a distància a l’estat*.

2.7. Zimbabwe

A la dècada de 1980 es va fundar, després d’un procés llarg i dolorós, Zimba-

bwe, la nació del sud-est d’Àfrica creada a partir de Rhodèsia, un país de la

Commonwealth britànica. Un dels primers actes del nou govern va ser oferir

educació gratuïta i universal als nens de la nació, independentment d’on vis-

quessin. Això va representar que la matriculació en les escoles del país es va

multiplicar per deu de la nit al dia.

Els professors de formació de professors de la Universitat de Zimbabwe a Harare

i en altres institucions de formació del professorat van haver d’enfrontar-se al

problema immediat de preparar els milers de professors necessaris pel gran

US Department of Education, 1995.

Connections 2000...

... és un dels projectes més grans 
Star Schools, de l’Oficina 
d’Educació del Comptat de 
Los Àngeles, que és un consorci 
d’organismes de televisió públi-
ca i d’educació de més de 10 es-
tats. El consorci proporciona 
programes de matemàtiques, 
ciència, ciències socials, llen-
gües, arts i tecnologia a més 
de 1.300 escoles i 125.000 es-
tudiants de graus 4 al 7. A més, 
el projecte proporciona opor-
tunitats de desenvolupament 
professional per a més de 
4.000 professors. El projecte 
Star Schools finança una sèrie 
de projectes similars per satèl·lit.

Si voleu consultar més 
informació sobre l’educació 
a distància a Iowa, visiteu:
http://www3.iptv.org/iowa_database/

Si voleu consultar més 
informació sobre l’educació 
a distància a Dakota del Sud, 
visiteu:
http://www.state.sd.us/deca/
distancelearning/

* Bauck, 2001.
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nombre d’escoles noves i ampliades del país. L’enfocament seleccionat va ser en

part enginyós i en part producte de les necessitats. 

Procés de formació

Es va decidir que els professors en formació havien d’assistir a una de les institucions
d’educació superior durant el seu primer any de preparació. Per al segon i al tercer any,
els estudiants de formació per a professors van ser assignats a una escola on van donar
classes als estudiants. 

Els estudiants universitaris funcionaven com a educadors regulars en tot excepte en dos
punts. Primer, eren guiats per un col·lega més experimentat i segon, continuaven la seva
formació de professors i el treball de curs d’educació superior a distància. En d’altres pa-
raules, es van matricular en un currículum complet de treball de curs mentre treballaven
com a professors novells. Una institució d’educació superior distant els enviava el treball
del curs. El quart any, tornaven a la universitat o institució d’educació superior i acaba-
ven els estudis.

A Zimbabwe, l’educació a distància es va convertir en la tècnica principal per

preparar els milers de professors necessaris per proveir de personal a les noves

escoles del país. Resulta interessant que la tecnologia utilitzada per connectar

professors, com els de la facultat d’educació de la Universitat de Zimbabwe i

els estudiants ubicats en les moltes ciutats, poblacions mitjanes i pobles del

país va ser el sistema postal. Els estudiants rebien treballs escrits i recursos im-

presos de la universitat. Utilitzaven, estudiaven i interactuaven amb aquests

materials per fer els treballs i els tornaven a enviar a la facultat d’educació per-

què fossin avaluats. A continuació, s’enviaven novament els treballs i el ma-

terial de seguiment als estudiants. Aquest procés continuava fins acabar el

segon i tercer any del títol universitari. Encara que hi havia visites periòdiques

al campus, la majoria dels esdeveniments i activitats d’aprenentatge es duien

a terme a distància.

Aquest sistema, nascut de la necessitat d’educar milions d’estudiants, va utilit-

zar la tecnologia disponible més apropiada: el sistema postal. Sens dubte, es va

solucionar un problema clau social, polític, i, en última instància, educatiu,

encara que l’enfocament no va ser d’alta tecnologia. De tota manera, va ser efi-

cient i efectiu. Independentment de la tecnologia que es faci servir, l’objectiu

és promoure la comunicació. 

Tal com mostren els exemples, l’educació a distància té un impacte clau arreu

del món. A més de la política i l’economia, el creixement i l’impacte de l’edu-

cació a distància estan directament relacionats amb la disponibilitat de noves

tecnologies. 

“A mesura que la tecnologia connecta llocs distants en una web electrònica d’informació
i en nous canals de comunicació, totes les persones de la terra discuteixen en conjunt”

Thach i Murphy, 1994.

Aquest tipus de comunicació ha contribuït a la globalització. Els educadors a

distància s’enfrontaran al repte que planteja tant la globalització com les tec-

nologies emergents. La manera que tinguin d’aprofitar aquestes oportunitats

donarà nous significats a la pràctica de l’educació a distància. 

Rhodèsia

Abans de la fundació de Zim-
babwe, el sistema educatiu 
de Rhodèsia matriculava 
a menys de 500.000 estudi-
ants, i la majoria estaven ubi-
cats a les ciutats i poblacions 
principals del país. 

La globalització implica...

... que la gent estigui connec-
tada d’una manera més o 
menys contemporània amb 
els esdeveniments distants. Les 
noves tecnologies de les 
telecomunicacions i les comu-
nicacions per ordinador contri-
bueixen a la globalització
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3. Definició de l’educació a distància

Aquesta definició té quatre components principals:

a) Primer, el concepte que l’educació a distància es basa en una institució.

Aquest tret diferencia l’educació a distància de l’autoestudi. Encara que la institu-

ció a què es fa referència en aquesta definició podria ser una escola o un col·legi

educatiu tradicional, cada cop sorgeixen més institucions no tradicionals que ofe-

reixen educació als estudiants a distància. Empreses i corporacions ofereixen for-

mació a distància. Molts educadors i formadors estan advocant per l’acreditació

d’institucions que ofereixen educació a distància per afegir credibilitat, millorar la

qualitat i eliminar les fàbriques de diplomes. 

b) El segon component de la definició d’educació a distància és el

concepte de separació entre professor i estudiant. En general, es

pensa en la separació  en termes geogràfics: els professors estan en

un lloc i els estudiants en un altre. La definició també implica la se-

paració de professors i estudiants en el temps. L’educació a distància

asincrònica fa referència a que la instrucció s’ofereix i els estudiants

accedeixen a aquesta en moments diferents o en qualsevol moment

que els resulti còmode. Finalment, la separació intel·lectual dels pro-

fessors i els estudiants és important. Òbviament, els professors com-

prenen els conceptes presentats en un curs que els estudiants no

posseeixen. En aquest cas, la reducció de la separació és un objectiu

del sistema d’educació a distància.

c) Les telecomunicacions interactives representen el tercer component de la

definició de l’educació a distància. La interacció pot ser sincrònica o asincrò-

nica, és a dir, es pot produir al mateix temps o en temps diferents. La interac-

ció és crítica, però no a expenses del contingut. Dit d’una altra manera, és

important que els estudiants puguin interactuar entre ells, amb els recursos di-

dàctics i amb el seu professor. La interacció, però, no hauria de ser la caracte-

rística primària de la instrucció, encara que hauria d’estar disponible de

manera habitual i rellevant. 

Les telecomunicacions es defineixen com “comunicant a distància”. Aquesta

definició inclou la comunicació amb el sistema postal com en l’estudi per cor-

respondència i altres mètodes no electrònics per a la comunicació. Òbvia-

L’educació a distància es defineix com: educació formal, basada en una

institució en què el grup d’aprenentatge se separa i en què s’utilitzen sis-

temes de telecomunicacions interactius per connectar estudiants, recur-

sos i instructors.
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ment, a mesura que els sistemes de telecomunicacions electrònics millorin i

estiguin cada cop més generalitzats, és probable que passin a ser pilars dels sis-

temes moderns d’educació a distància. Tanmateix, els sistemes de telecomu-

nicació més vells i menys sofisticats continuaran sent importants.

d) Finalment, hi ha el concepte de connectar estudiants, recursos i instructors.

Aquest punt fa referència a que hi ha instructors que interactuen amb els estu-

diants i que hi ha recursos disponibles que permeten que hi hagi aprenentatge.

Els recursos haurien d’estar subjectes als procediments de disseny didàctic que els

organitzen en experiències d’aprenentatge que promouen l’aprenentatge i que

inclouen els recursos que es poden observar, sentir, escoltar o acabar. 

Aquesta definició no és l’única i, sens dubte, no és la primera que s’ofereix per a

l’educació a distància. De fet, l’educació a distància ha estat definida des de dife-

rents perspectives durant els anys. Per exemple, Rudolf Manfred Delling va dir:

l’educació a distància és una activitat planificada i sistemàtica que inclou l’elecció, pre-
paració i presentació didàctiques dels materials d’aprenentatge i la supervisió i el suport
de l’aprenentatge de l’estudiant que s’aconsegueix salvant la distància física entre l’estu-
diant i el professor mitjançant com a mínim un mitjà tècnic apropiat.

Per a Hilary Perraton (1988): 

l’educació a distància és un procés educatiu en què una persona ofereix una part significativa
de l’ensenyament sense compartir el mateix espai i/ o el mateix temps que l’alumne.

L’Oficina de Recerca i Millora Educatives del Departament d’Educació dels Es-

tats Units defineix l’educació a distància com:

l’aplicació de telecomunicacions i dispositius electrònics que permeten als estudiants i
als estudiants rebre instrucció que s’origina en un lloc distant. 

Grenville Rumble (1989) va oferir la següent definició en quatre parts de l’ edu-

cació a distància:

En qualsevol procés d’educació a distància cal que hi hagi: un professor, un o més estudiants;
un curs o currículum que el professor és capaç d’ensenyar i l’estudiant està intentant apren-
dre; i un contracte, implícit o explícit, entre l’estudiant i el professor o la institució que ha
contractat al professor que reconeix els papers respectius d’ensenyament- aprenentatge.

L’educació a distància és un mètode d’educació en què l’alumne està separat

físicament del professor. Es pot fer servir de manera independent o en conjun-

ció amb altres tipus d’educació que incloguin la presencial.

En l’educació a distància, els estudiants estan separats físicament de la institu-

ció que patrocina la instrucció.

La definició d’educació a distància inclou aquests quatre components.

Si falta un o més, l’esdeveniment és diferent, encara que sigui lleugera-

ment, respecte de l’educació a distància.

Les paraules sistemes de 
telecomunicacions impliquen 

mitjans electrònics, com la televisió, 
el telèfon i Internet, però no es 
poden limitar només als mitjans 

electrònics.
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El contracte ensenyament - aprenentatge requereix que l’estudiant sigui ense-

nyat, avaluat, guiat i, en cas adient, preparat per fer exàmens que es poden o

no fer a la mateixa institució. Això ha d’estar acompanyat per una comunica-

ció bidireccional. L’aprenentatge es pot dur a terme de manera individual o en

grups; en qualsevol cas, es realitza sense la presència física del professor.

Per a Desmond Keegan, les quatre definicions següents van ser cabdals per in-

tentar identificar els elements d’una definició única i unificadora de l’educa-

ció a distància:

1) El govern francès, com a part d’una llei aprovada l’any 1971, definia l’edu-

cació a distància com l’educació que no implica la presència física del profes-

sor designat per dispensar-la en el lloc en què es rep o en què el professor està

present només en ocasions determinades o per a tasques concretes.

2) Segons Börje Holmberg, l’educació a distància cobreix les diferents formes

d’estudi a tots els nivells que no estan sota la supervisió contínua i immediata

dels tutors presents amb els seus estudiants en sales de conferències o en les

mateixes instal·lacions però que, de tota manera, es beneficien de la planifica-

ció, orientació i ensenyament d’una organització de suport.

3) Otto Peters va destacar el paper de tecnologia, dient que l’ensenyament/

educació a distància (Fernunterricht) és un mètode d’impartir coneixement, ha-

bilitats i actituds que es racionalitza per l’aplicació de la divisió del treball i els

principis organitzatius i per l’ús extensiu de mitjans tècnics, especialment di-

rigits a reproduir material d’ensenyament d’alta qualitat que fa possible ins-

truir nombres elevats d’estudiants al mateix temps mentre visquin. És una

forma industrialitzada d’ensenyar i aprendre.

4) Per a Michael Moore, el concepte relacionat de “ensenyament a distància”

es va definir com la família de mètodes didàctics en què els comportaments de

l’ensenyament s’executen separadament dels comportaments de l’aprenentat-

ge, fins i tot els que en una situació contigua tindrien lloc en presència de

l’alumne, per aquesta raó, la comunicació entre el professor i l’alumne s’ha de

facilitar per material imprès, electrònic, mecànic o per altres dispositius.

Keegan va identificar cinc elements principals d’aquestes definicions, que va

utilitzar per formar una definició integral de l’educació a distància:

1) La separació gairebé permanent de professor i alumne durant tota la dura-

da del procés d’aprenentatge (aquest tret la distingeix de l’ educació presencial

convencional).

2) La influència d’una organització educativa en la planificació i la preparació

de materials d’aprenentatge i en l’oferta de serveis de suport a l’estudiant (això

la distingeix dels programes d’estudi privat i autodidactes).

Keegan, 1986.
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3) L’ús de mitjans tècnics (material imprès, àudio, vídeo o material informà-

tic) per unir professor i alumne i fer arribar el contingut del curs.

4) La provisió de comunicació bidireccional perquè l’estudiant es pugui bene-

ficiar o fins i tot iniciar el diàleg (això el distingeix d’altres usos de la tecnolo-

gia en l’educació).

5) L’absència gairebé permanent del grup d’aprenentatge durant la durada del

procés d’aprenentatge de manera que els estudiants normalment són ense-

nyats de manera individual i no en grups, amb la possibilitat de fer reunions

ocasionals amb objectius didàctics i de socialització.

Garrison i Shale va defensar que, en funció dels avanços en les tecnologies de

l’educació a distància, la definició de Keegan era massa estreta i no es corres-

ponia a la realitat existent i a les possibilitats futures. A la vegada que es negava

a oferir una definició de l’educació a distància, Garrison i Shale van oferir els

tres criteris següents que consideraven essencials per tal de caracteritzar el pro-

cés de l’educació a distància:

1) L’educació a distància implica que la majoria de la comunicació educativa

entre professor i estudiant / estudiants té lloc d’una manera no contigua.

2) L’educació a distància ha d’implicar comunicació bidireccional entre

professor i estudiant / estudiants amb l’objectiu de facilitar i donar suport

al procés educatiu.

3) L’educació a distància utilitza la tecnologia per mediar la comunicació bi-

direccional necessària.

La definició de Keegan i les definicions que la van precedir defineixen la visió

tradicional de l’educació a distància. Els canvis ràpids en la societat i la tecno-

logia plantegen un repte per a aquestes definicions tradicionals.

Garrison i Shale, 1987.
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4. Breu història de l’educació a distància

L’educació a distància sembla una idea nova per a la major part d’educadors

d’avui. Tanmateix, els conceptes que formen la base de l’educació a distància

van néixer fa més d’un segle. Sens dubte, hi ha hagut un creixement i un canvi

en l’educació a distància recentment, però són les tradicions llargues del camp

les que continuen guiant-la cap al futur. Aquest apartat ofereix una breu his-

tòria de l’educació a distància, des de l’estudi per correspondència, a les comu-

nicacions electròniques, passant per les universitats d’educació a distància.

4.1. Estudi per correspondència

Les arrels de l’educació a distància es remunten com a mínim 160 anys enrera. 

L’educació a distància, en la forma d’estudi per correspondència, es va establir

a Alemanya per part de Charles Toussaint i Gustav Langenscheidt, que ense-

nyaven llengua a Berlín. L’estudi per correspondència va creuar l’Atlàntic

l’any 1873 quan Anna Eliot Ticknor va fundar una societat a Boston que fo-

mentava l’estudi a casa. Aquesta societat, anomenada Society to Encourage

Studies at Home va atraure més de 10.000 estudiants en 24 anys. Els estudiants

del currículum clàssic (la majoria, dones) mantenien una correspondència

mensual amb els professors, que oferien lectures guiades i tests freqüents.

Del 1883 al 1891, l’estat de Nova York va autoritzar títols acadèmics per mitjà

del Chautauqua College of Liberal Arts als estudiants que fessin determinats

cursos per correspondència i d’instituts d’estiu.

Arribarà el dia en què el treball fet per correspondència serà més gran en quan-

titat que el que es fa a les classes de les nostres acadèmies i institucions educa-

tives; quan els estudiants que recitaran per correspondència superaran la xifra

dels que fan recitacions orals.

L’any 1891, Thomas J. Foster, editor del Mining Herald, un diari de l’est de

Pennsilvània, va començar a oferir un curs per correspondència sobre mines i

prevenció d’accidents a la mina. El seu negoci es va convertir en el  International

Correspondence Schools, escoles comercials que van tenir unes matriculacions

extraordinàries en les dues primeres dècades del segle XX, de 225.000 l’any 1900

a més de 2 milions l’any 1920.

L’any 1886, H. S. Hermod, de Suècia, va començar a ensenyar anglès per cor-

respondència. El 1898 va fundar Hermod’s, que es convertiria en una de les

organitzacions d’ensenyament a distància més grans i més influents del món.

Antecedents

Un anunci en un diari suec del 
1833 oferia l’oportunitat d’es-
tudiar “Redacció per correu”. 
L’any 1840, el Penny Post (ser-
vei postal per un penic) recent-
ment establert d’Anglaterra 
va permetre que Isaac Pitman 
oferís cursos de taquigrafia 
per correspondència. Tres anys 
més tard, la instrucció 
es va formalitzar amb la funda-
ció de la Phonographic Corres-
pondence Society, precursora 
dels Correspondence Colleges 
de Sir Isaac Pitman.

William Rainey Harper,...

... el professor de Yale que diri-
gia el programa, va ser efusiu 
en el seu suport a l’estudi per 
correspondència i confiava 
en la viabilitat futura de la nova 
forma educativa:

“L’estudiant que ha preparat 
un determinat nombre de lli-
çons a l’escola per correspon-
dència sap més de la matèria 
tractada en aquestes lliçons, 
i la sap millor, que l’estudiant 
que ha cobert el mateix tema 
a l’aula”.
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L’estudi per correspondència es va continuar desenvolupant a Gran Bretanya

amb la fundació d’una sèrie d’institucions per correspondència, com el Sker-

ry’s College a Edinburg l’any 1878 i el University Correspondence College a

Londres l’any 1887. Al mateix temps, el moviment d’extensió universitària

dels Estats Units i Anglaterra va promoure el mètode per correspondència. En-

tre els pioners del camp hi havia Illinois Wesleyan l’any 1877 i el University

Extension Department de la University of Chicago l’any 1892.

Illinois Wesleyan oferia títols de llicenciatura, màster i doctorat com a part

d’un programa que seguia el model d’Oxford, Cambridge i Londres. Entre el

1881 i el 1890, s’hi van matricular 750 estudiants; i l’any 1900, gairebé 500

estudiants intentaven aconseguir un títol. De tota manera, les preocupacions

sobre la qualitat del programa van impulsar una recomanació perquè acabés

l’any 1906.

L’estudi per correspondència era una part integral de la University of Chica-

go. L’escola, fundada el 1890, va crear una extensió universitària com a una

de les seves cinc divisions, la primera d’aquest tipus en una universitat dels Es-

tats Units. La divisió de l’extensió es va distribuir en cinc departaments: estudi

de conferències, estudi de classe,  ensenyament per correspondència, bibliote-

ca i ensenyament.

El departament d’estudi per correspondència de la University of Chicago va tenir

èxit, com a mínim pel que fa a les xifres. Cada any, 125 instructors ensenyaven a

3.000 estudiants matriculats en 350 cursos. Tanmateix, l’entusiasme pel progra-

ma en el si de la universitat va decaure, en part per motius de finançament.

A la University of Wisconsin, el desenvolupament del “curs curt” i els instituts

de grangers l’any 1885 va formar la base per a l’extensió universitària. Sis anys

després, la universitat va anunciar un programa d’estudi per correspondència

dirigit per l’eminent historiador Frederick Jackson Turner. De tota manera,

igual que a la University of Chicago, va decaure l’interès dels professors. A

més, la resposta pública va ser mínima i el programa d’estudi per correspon-

dència es va interrompre l’any 1899. L’estudi per correspondència va haver

d’esperar set anys més per tornar a néixer sota un departament d’estudi per

correspondència nou i més fort dintre de la divisió de l’extensió de la univer-

sitat de l’escola.

El Moody Bible Institute, fundat l’any 1886 va formar un departament de cor-

respondència l’any 1901 que continua avui dia amb un rècord de més d’un

milió de matriculacions de tot el món. L’estudi per correspondència/ educació

a distància ha tingut un impacte considerable en l’educació religiosa que des-

taca el context social en què viu l’estudiant.

A França, el Ministeri d’Educació va establir un college de correspondència

governamental com a resposta a la Segona Guerra Mundial que era immi-
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nent. Malgrat que el Centre National d’Enseignement par Correspondence

es va establir per educar nens, des de la seva creació s’ha convertit en una

organització d’ensenyament a distància enorme destinada a l’educació dels

adults.

Els grups d’educació a distància originals a què es dirigien els esforços eren

adults amb compromisos de feina, socials i familiars. Aquest continua sent el

grup objectiu principal avui dia. L’educació a distància va proporcionar l’opor-

tunitat d’ampliar horitzons intel·lectuals i donava l’oportunitat de millorar i

actualitzar el coneixement professional. A més, destacava la individualitat de

l’aprenentatge i la flexibilitat de temps i lloc per estudiar.

Dues filosofies de l’educació a distància es van poder identificar. Tot el libera-

lisme dels programes oferts per Hermod’s, a Suècia, van destacar el ritme lliure

de progrés que podia tenir l’estudiant durant el programa. Altres programes,

com els que oferia la University of Chicago, proporcionaven un horari més rí-

gid de lliçons setmanals.

4.2. Comunicacions electròniques

A Europa, hi va haver una expansió constant de l’educació a distància, sense

canvis radicals en l’estructura, però amb mètodes i mitjans gradualment més

sofisticats. Els enregistraments d’àudio s’utilitzaven en la instrucció per als

cecs i en l’ensenyament de llengües per a tots els estudiants. Es feien servir

equips de laboratori en assignatures com l’electrònica i l’enginyeria de ràdio.

Pràcticament totes les organitzacions d’ensenyança a distància a gran escala

eren escoles de correspondència privades.

Als Estats Units, els avanços en la tecnologia de les comunicacions electròni-

ques van contribuir a determinar el mitjà dominant de l’educació a distància. 

Al principi de la dècada de 1930, la University of Iowa, la Purdue University i

el Kansas State College van produir programes d’ensenyament per televisió ex-

perimentals. De tota manera, caldria esperar fins la dècada dels 50 perquè

s’oferissin cursos de crèdits universitaris per mitjà d’emissions televisives: la

Western Reserve University va ser la primera que va oferir una sèrie contínua

d’aquests cursos a partir del 1951. 

La tecnologia per satèl·lit, desenvolupada en la dècada de 1960 i que va passar

a ser rendible durant els anys 80, va permetre l’extensió ràpida de la televisió

educativa. Els experiments amb finançament federal als Estats Units i Canadà,

com ara l’Appalachian Education Satellite Project (1974-1975), va demostrar

la viabilitat de la formació per satèl·lit. Tanmateix, aquests primers experi-

ments van ser molt criticats per la seva poca planificació.  Intents més recents

d’educació a distància per satèl·lit han tingut més èxit. 

Durant els anys 20,...

... es van construir, a Estats 
Units, com a mínim 176 esta-
cions de ràdio en institucions 
educatives, encara que la ma-
joria havien desaparegut al fi-
nal de la dècada. La majoria de 
les estacions que van sobreviu-
re eren colleges Land Grant 
(per concessió de terres).

Sunrise Semester...

... va ser una sèrie de televisió 
molt coneguda de cursos uni-
versitaris oferts per la New York 
University a la CBS des del 
1957 al 1982.

Cursos per satèl·lits

El primer sistema per satèl·lit 
educatiu estatal, Learn/Alaska, 
va ser creat el 1980. Oferia sis 
hores de televisió educativa 
cada dia a 100 pobles, alguns 
dels quals només eren accessi-
bles des de l’aire. La xarxa pri-
vada TI-IN, de San Antonio, 
Texas, ha ofert una gran varie-
tat de cursos per satèl·lit a esco-
les d’educació superior per tot 
els Estats Units des del 1985.
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Al final de la dècada de 1980 i principi de 1990, el desenvolupament de siste-

mes de comunicació de fibra òptica van permetre l’expansió en l’àmbit edu-

catiu de sistemes d’àudio i vídeo en viu, bidireccionals i d’alta qualitat.

Malgrat que el cost inicial dels sistemes de fibra òptica poden ser elevats, l’es-

talvi i els beneficis a llarg termini de la tecnologia superen els costos inicials.

Avui dia, molts consideren que els sistemes de fibra òptica són l’opció menys

cara per al vídeo i àudio bidireccional i d’alta qualitat que es necessita per a

l’educació a distància interactiva, bidireccional i en viu. L’estat d’ Iowa té el

sistema de fibra òptica estatal més gran. En el futur pròxim, tots els districtes

escolars, les agències educatives d’àrea i les biblioteques públiques d’Iowa tin-

dran aules connectades a la fibra òptica de la ICN. La ICN també serveix com

a xarxa troncal per a les telecomunicacions per ordinador i s’ofereixen progra-

mes basats en Internet asincrònics a estudiants a distància. Es van proporcio-

nar més de 100.000 hores d’oportunitats d’educació formal durant els 18

primers mesos del servei de la xarxa. Recentment, es van oferir més de 100.000

hores cada mes.

Les oportunitats d’estudiar a distància estan creixent ràpidament per l’ús de

les comunicacions per ordinador. Desenes de milers de xarxes estan connec-

tades a Internet i milions de persones utilitzen Internet arreu del món*. S’han

ofert cursos de crèdit i no crèdit per xarxes informàtiques des de la meitat de

la dècada de 1980. En la majoria dels casos, un professor organitza els materi-

als, les lectures i els treballs del curs. Els estudiants llegeixen el material, fan

els treballs i participen en debats en línia amb altres companys de classe.

L’aparició de les funcions de conferència per ordinador ha tingut un impacte

en l’enfocament tradicional al disseny de la formació de l’educació a distància.

Les conferències informàtiques augmenten el potencial per a la interacció i el

treball de col·laboració entre els estudiants. Aquest tipus de col·laboració entre

els estudiants era difícil amb les formes prèvies d’educació a distància.

A més, les xarxes informàtiques són una manera còmoda de distribuir mate-

rials del curs a estudiants d’arreu del món. Avui dia, molts professors univer-

sitaris fan servir la còmoda interfície d’usuari de la World Wide Web per fer

arribar els materials del curs als seus estudiants.

4.3. Universitats d’educació a distància

La decisió de 1962 que la Universitat de Sud-Àfrica es convertís en una uni-

versitat d’ensenyament a distància va comportar un canvi fonamental en la

manera en què l’educació a distància es practicava a gran part del món. Un

altre punt destacat va ser la fundació, l’any 1971, de l’Open University del

Regne Unit, una universitat d’ensenyament a distància que oferia títols amb

programes de títol complet, cursos sofisticats i l’ús innovador de mitjans

(Holmberg, 1995). 

ICN

Actualment, la xarxa Iowa 
Communications Network 
(ICN) proporciona serveis 
de veu, dades (Internet) i vídeo 
interactiu bidireccional de mo-
viment complet (Internet) 
a més de 600 aules d’Iowa. 

* Ackermann, 1995.

Líders on line

L’Open University britànica, 
la Fern Universität d’Alemanya 
i la Universitat de Twente als 
Països Baixos són alguns dels 
proveïdors líders de cursos 
en línia a Europa. Als Estats 
Units, l’American Open Univer-
sity, la Nova Southeastern Uni-
versity i la University 
of Phoenix han estat líders tra-
dicionals en el camp de l’edu-
cació a distància. Aquestes 
universitats, juntament amb 
moltes altres, ofereixen actual-
ment centenars de cursos 
en línia.

Open University 
i el prestigi

L’Open University va aportar 
un augment de prestigi 
a l’educació a distància i va es-
timular l’establiment d’institu-
cions similars en nacions 
industrials com Alemanya Oc-
cidental, Japó i Canadà i en na-
cions menys desenvolupades 
com Sri Lanka i Pakistan.
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Encara que les universitats d’educació a distància compartien moltes sem-

blances, no eren idèntiques en la seva missió ni en la seva pràctica. Dues

de les més grans i influents, l’ Open University del Regne Unit i la Fern Uni-

versität alemanya, difereixen enormement. L’escola britànica afavoreix els

estudiants amb feines a temps parcial d’una edat superior a l’edat d’estudi

normal i els permet matricular-se sense qualificacions d’entrada formals.

L’any 1984, uns 69.000 dels seus estudiants havia finalitzat treballs per al

títol de Bachelor of Arts.

La Fern Universität alemanya, fundada l’any 1975, ofereix un programa més

rigorós que la seva homòloga britànica. Malgrat els requisits d’entrada estric-

tes i formals, tenia 28.000 estudiants l’any 1985. De tota manera, l’índex

d’abandonament és molt elevat i en la seva primera dècada, només 500 estu-

diants van acabar tot el currículum per aconseguir un títol universitari.

Holmberg ofereix nombroses raons polítiques, econòmiques i educatives per

a la fundació d’universitats d’educació a distància, com ara:

• La necessitat que hi ha a molts països d’augmentar l’oferta de l’educació

universitària en general.

• La idea que els adults amb feina, responsabilitats familiars i compromisos

socials formen un grup gran i potencial d’estudiants universitaris a temps

parcial.

• Un desig de donar servei tant a la persona com a la societat oferint oportu-

nitats d’estudiar a adults entre els quals s’inclouen grups desfavorits.

• La necessitat de moltes professions de rebre formació addicional a un nivell

avançat.

• Un desig de donar suport a la innovació educativa.

• Una creença en la viabilitat d’un ús econòmic dels recursos educatius per

ensenyament mediat.

Holmberg, 1995.
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5. Altres aplicacions i qüestions importants

5.1. Acreditació

Molts integrants de l’educació tradicional es preocupen per la qualitat dels

programes d’educació a distància. Alguns han anomenat les institucions

d’educació a distància fàbriques de diplomes, especialment en el cas d’instituci-

ons que generen beneficis. 

Les institucions legítimes han fet un esforç considerable per demostrar la qua-

litat dels seus programes d’educació a distància. Una de les activitats més im-

portants és l’acreditació. Probablement la forma més important d’acreditació,

que comporta un escrutini en profunditat de tot el programa d’una escola o

un college per part d’avaluadors externs prové de les agències d’acreditació re-

gionals, com ara la North Central Association (NCA) i la Southern Association

of Colleges and Schools (SACS). La NCA i la SACS són exemples d’agències re-

gionals que acrediten les institucions en les seves àrees geogràfiques. En gene-

ral, s’apliquen els mateixos estàndards als programes tradicionals i d’educació

a distància. Les agències d’acreditació nacional també acrediten colleges.

5.2. Telemedicina

Tele vol dir “a distància”, per això, la definició més bàsica de telemedicina és

medicina a distància. Grigsby i Sanders (1998) defineixen la telemedicina com

l’ús de tecnologia de la informació i les telecomunicacions per proporcionar

serveis d’atenció sanitària a persones que es troben lluny del proveïdor. De fet,

hi ha dotzenes de definicions en la literatura de la telemedicina, però totes

contenen aquests components:

• Separació o distància entre persones i /o recursos

• Ús de tecnologies de telecomunicacions

• Interacció entre persones i / o recursos

• Atenció mèdica o sanitària

A més, a la majoria de les definicions s’implica que la telemedicina fa refe-

rència a l’atenció sanitària oferta per organitzacions mèdiques reconegudes

i acreditades formalment. L’afiliació organitzativa diferencia la telemedici-

na de l’autodiagnosi, el tractament mèdic no autoritzat o la curanderia.

Una fàbrica de diplomes...

... té les característiques se-
güents: no té aules, no té pro-
fessors o els que hi ha no tenen 
formació i els seus administra-
dors no estan qualificats i la 
seva motivació principal és el 
benefici (Noble, 1998). 

Definició de Telemedicina

L’Institute of Medicine defineix 
la telemedicina com “l’ús 
de tecnologies de la comunica-
ció i d’informació electrònica 
per proporcionar i donar su-
port a l’atenció sanitària quan 
la distància separa als partici-
pants” (Gringsby i Sanders, 
1998).

Metge utilitzant un ordinador
per telemedicina.
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El terme  telemedicina s’ha convertit en un terme comú en la literatura mèdica

durant l’última dècada. Això no obstant, en general s’afirma que el terme pro-

vé de Kenneth Byrd que, juntament amb altres metges, va formar una xarxa

de microones de vídeo l’any 1968 des del Massachusetts General Hospital a

l’aeroport Logan de Boston. Hi va haver una sèrie d’altres projectes aproxima-

dament al mateix temps, però aquest esforç es considera el llançament mo-

dern del concepte de telemedicina. 

La telemedicina es un camp en augment dintre de la professió de la medicina.

Es poden trobar articles que tracten de diferents aspectes de la telemedicina en

les publicacions periòdiques de les diferents subdisciplines de la medicina. A

més, cal esmentar la recerca científica que es du a terme i es presenta cada cop

amb més freqüència en publicacions prestigioses de la professió. Finalment,

els governs federals i estatals i les organitzacions privades estan finançant pro-

jectes de telemedicina que sumen desenes i centenars de milions de dòlars. La

revolució de les comunicacions està tenint un impacte en la medicina igual

que en l’educació, la formació, el govern, l’empresa i la llei.

Kvedar, Menn i Loughlin apunten quatre aplicacions principals per a la telemedi-

cina: consulta remota, control remot, educació remota i telementor.

1) La consulta remota és l’aplicació de la telemedicina més comú i al que se sol

fe referència quan s’usa el terme  telemedicina. Aquesta aplicació implica un pro-

veïdor d’atenció sanitària que busca assessorament d’un col·lega de professió o

d’un subspecialista per resoldre el problema d’un pacient.

2) El control remot és una aplicació de llarga duració en què l’ús més comú

és accedir als signes vitals d’un pacient a distància utilitzant tecnologies de te-

lecomunicacions.

3) L’educació remota és cada cop més important ja que el coneixement expert

d’una unitat mèdica que està concentrat geogràficament  es redistribueix a pro-

fessionals de pràctica aïllada i a professionals en formació.

4) El telementor implica el desenvolupament de tècniques per compartir el

rendiment d’ eines quirúrgiques com els endoscopis i laparoscopis a ubicaci-

ons distants.

L’Institute of Medicine identifica cinc preocupacions que impedeixen i alentei-

xen el creixement de la telemedicina. Les cinc àrees son: llicències professio-

nals, responsabilitat per mala pràctica, privacitat, confidencialitat, seguretat,

polítiques de pagament i regulació de dispositius mèdics.

1)  Els problemes relacionats amb les llicències professionals tenen a veure

amb la visió tradicional de la pràctica professional en què hi ha una trobada

presencial entre el metge de clínica i el pacient. La telemedicina trenca el vin-

Dades de la Telemedicina

La telemedicina té publicacions 
periòdiques, com el Journal of 
Telemedicine i Telemedicine 
Today, una associació professio-
nal (l’ American Telemedicine 
Association; http://www.atme-
da.org/) i celebra una reunió 
professionals cada any.

Kvedar, Menn, i Loughlin, 1998.

Àrees de la telemedicina

L’Institute of Medicine (1996) 
organitza aplicacions de tele-
medicina de maneres diferents 
i identifica cinc àrees destaca-
des: atenció al pacient, educa-
ció professional, educació del 
pacient, recerca i administració 
d’assistència sanitària.
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cle físic i pot complicar el fet del lloc en què té llicència per exercir si el pro-

fessional i el pacient estan en estats diferents. Avui dia, es necessiten diferents

llicències estatals.

2) La responsabilitat per mala pràctica normalment es descriu com a una

desviació de estàndard d’atenció mèdica acceptada. Per als educadors de  tele-

medicina, el tema de la mala pràctica presenta problemes legals potencial-

ment complicats, atès que, en general, la llei estatal és la que governa la

responsabilitat.

3) Els problemes de privacitat, confidencialitat i seguretat estan relacionats

amb qüestions serioses que han sorgit sobre proteccions legals actuals per la

confidencialitat i la privacitat mèdica. El jurament hipocràtic exigeix que el

metge no desvetlli el que sap de la gent perquè “cal que consideri que aquesta

informació són secrets sagrats”. Els vincles d’informació i telecomunicació

presenten noves oportunitats d’infraccions de la intimitat.

4) Les polítiques de pagament per la telemedicina són una barrera principal

per al creixement de la telemedicina. Fins al 1999, la telemedicina no complia

els requisits de la Health Care Financing Administration (HFCA) per al contac-

te presencial en persona entre proveïdors i pacients. Encara que la major part

de les consultes mèdiques que utilitzen la telemedicina no tenien dret a paga-

ment en el passat, les directrius per al reembossament encara evolucionen. 

5) La regulació de dispositius mèdics resulta preocupant perquè la Food and

Drug Administration federal, per mitjà del seu Centre, regula alguns dels dis-

positius utilitzats en telemedicina. 

En resum, les qüestions que han reduït el ritme del creixement de la telemedi-

cina són importants i s’haurien de resoldre. De tota manera, no constitueixen

un cas únic necessàriament en la professió mèdica, sinó que són qüestions que

es resolen contínuament a mesura que el camp de l’atenció sanitària adopta

noves tecnologies, mèdiques i informacionals.

La telemedicina continuarà sent una influència dinàmica dintre de la profes-

sió mèdica. Els beneficis d’aquesta innovació es donaran en dues àrees princi-

palment: l’àrea mèdica i l’àrea de la rendibilitat. 

1) En primer lloc, la telemedicina és una extensió lògica del creixement dels

aspectes tècnics i tecnològics de l’atenció sanitària. Els beneficis mèdics d’un

programa de telemedicina actiu estan relacionats amb com fan servir la tecno-

logia els professionals. Una modificació d’una famosa analogia utilitzada en la

recerca educativa aplicada a la telemedicina resum l’impacte mèdic de la tele-

medicina. La telemedicina i les tecnologies de la informació són mers vehicles

que permeten fer arribar serveis sanitaris però no tenen més impacte en l’aten-

ció sanitària que el que té el camió que ens porta el menjar en la nostra nutri-

Medicare

Actualment, Medicare cobreix 
els sistemes de vídeo interactiu 
(Gringsby i Sanders, 1998) 
i per aquesta raó la majoria 
de les organitzacions d’atenció 
sanitària utilitzen videoconfe-
rència bidireccional per a les 
seves iniciatives de telemedici-
na inicial.

Recerca i telemedicina

Hi ha hagut una recerca limita-
da sobre l’efectivitat mèdica 
i la rendibilitat de la telemedici-
na. La recerca actual sembla 
donar suport a la conclusió que 
la telemedicina és efectiva 
quan es practica correctament, 
però cal fer una avaluació addi-
cional i activitats d’avaluació 
(Gringsby i Sanders, 1998).
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ció. És el contingut del vehicle el que permet l’atenció sanitària efectiva, no el

vehicle en si*.

2) En segon lloc, la rendibilitat és probable que sigui el resultat més signifi-

catiu de la telemedicina. Els costos significatius de l’atenció mèdica i l’aug-

ment de requisits per serveis que estan projectats per a les pròximes dècades

preveuen un avantatge de cost per a les organitzacions que comprenen i uti-

litzen les tecnologies amb efectivitat. Sens dubte, la telemedicina és sols una

categoria de la tecnologia, però potser aviat serà les “orelles i els ulls” de l’or-

ganització d’assistència sanitària.

En resum, la telemedicina és una subcategoria reconeguda de la professió

dels serveis sanitaris. Com a tècnica i eina en el centre mèdic modern, té el

potencial d’expandir i accelerar els serveis oferts i l’impacte aconseguit. Les

tecnologies de les telecomunicacions tindran un impacte creixent en la

majoria dels àmbits, no sols en educació, a mesura que millorin i ampliïn

la seva disponibilitat.

* Clark, 1983.

Altres professions,...

... com l’advocacia, s’estan 
apropant amb cautela per adop-
tar conceptes de l’educació a 
distància. L’escola de dret de la 
Nova Southeastern University 
va ser reconeguda recentment 
com la “escola de dret més con-
nectada de la nació”.
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6. Taxonomia de les tecnologies d’educació 

a distància

En el camp de l’educació a distància, és imperatiu que els educadors pensin en

com s’efectuarà la comunicació i en com aplicar experiències que promoguin

l’aprenentatge efectiu i eficient. El més probable és que es necessitin una varie-

tat de tècniques per proporcionar experiències d’aprenentatge equivalents per

a tots els estudiants:

• Correspondència

• Mitjans pregravats

• Àudio bidireccional

• Àudio bidireccional amb gràfics

• Vídeo en viu unidireccional

• Àudio bidireccional, vídeo unidireccional

• Àudio/vídeo bidireccional

• Àudio/vídeo bidireccional de sobretaula

6.1. Estudi per correspondència

En general, es considera que la forma d’educació a distància més senzilla i més

antiga és l’estudi per correspondència. Aquest enfocament d’educació a dis-

tància fa servir algun tipus de correu, com el sistema postal regular o el correu

electrònic, per connectar el professor i l’alumne de manera asincrònica. Nor-

malment, les lliçons, les lectures i les tasques s’envien a l’estudiant, que fa les

lliçons, estudia les lectures i fa els treballs que posteriorment envia al professor

per ser puntuat. 

Algunes formes sofisticades de l’estudi per correspondència han utilitzat tèc-

niques de formació programada per fer arribar la informació. La instrucció

programada linear és la més habitual, però durant un temps hi va haver esfor-

ços per part de diferents organitzacions d’estudis per correspondència de des-

envolupar formació programada per branques. Normalment, la formació

programada té un bloc de contingut seguit de preguntes que cal respondre. En

funció de les respostes que donen els estudiants, passen al bloc de text següent

(instrucció programada lineal) o a una altra secció del text programat (instruc-

ció programada per branques). 

L’estudi per correspondència és relativament econòmic, es pot fer gairebé en

qualsevol lloc i ha demostrat ser efectiu. L’estudi per correspondència s’ha uti-

litzat per part de milions d’estudiants de totes les edats des del segle XIX.

Per a un curs de nivell universitari 
que valgui tres crèdits, sovint cal fer 

entre 10 i 12 lliçons.

Mòduls de remei

De vegades es proporcionen 
mòduls de remei d’instrucció 
per ajudar els estudiants amb 
el contingut difícil o amb 
el que suposadament s’ha co-
bert en cursos o blocs de for-
mació anteriors. Els estudiants 
avançats no han d’estudiar 
els mòduls de remei. D’aquests 
manera, el ritme i el camí 
de la instrucció varia en funció 
de l’estudiant dels cursos per 
correspondència.
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6.2. Mitjans pregravats

El pas lògic següent en el desenvolupament de les tecnologies de l’educació a dis-

tància, tant des del punt de vista històric com conceptual, va ser la incorporació

d’altres mitjans a més dels impresos als sistemes d’estudi per correspondència.

Primer, es van afegir imatges i altres gràfics als textos de l’estudi per correspon-

dència. Posteriorment, es van afegir cassettes d’àudio i finalment cintes de vídeo

a la col·lecció de materials que s’enviaven als estudiants a distància. Normal-

ment, la guia d’estudi per correspondència indicava que l’alumne observés, es-

coltés o mirés diferents mitjans, a més d’assignar lectures més tradicionals. 

Un enfocament interessant utilitzat pels educadors a distància es va agafar dels

defensors de la formació individualitzada. Aquest enfocament utilitzava cas-

settes d’àudio per guiar l’alumne a distància en una sèrie d’esdeveniments

d’aprenentatge, molt similars a com dirigiria l’aprenentatge un tutor. 

6.3. Àudio bidireccional

L’estudi per correspondència va omplir un buit terrible per a aquells que voli-

en aprendre quan podien i en el lloc en què es trobessin. Molts, però, volien

comunicació en viu i en directe amb el professor, sobretot els que estaven en

escoles preuniversitàries. 

La primera forma d’educació a distància sincrònica en viu utilitzada de manera

extensa va fer servir àudio bidireccional, amb una connexió de telèfon o bé amb

emissions de ràdio en què s’acceptaven trucades o bé en transmissions de ràdio

d’ona curta. En tots aquests casos, l’alumne a distància i l’instructor tenen algun

tipus de connexió d’àudio bidireccional en viu. Els professors donen la lliçó, fan

preguntes i dirigeixen els debats. Els estudiants escolten, responen i participen.

Sovint, s’envien materials impresos i no impresos als estudiants a distància, de

manera semblant a l’estudi per correspondència. 

La clau d’aquest enfocament és la participació del professor i dels estudiants

en una sessió de classe a un temps programat regular o en un període de temps

establert durant un nombre predeterminat de setmanes o mesos, com un se-

mestre. Dit d’una altra manera, aquesta forma d’educació a distància segueix

el model de l’aula tradicional, excepte en el fet que el professor i els estudiants

només s’escolten, però no es veuen.

6.4. Àudio bidireccional amb gràfics

Recentment, una forma embellida de l’ educació a distància per àudio bidirec-

cional ha incorporat mètodes electrònics d’enviar gràfics als estudiants de ma-

nera sincrònica. S’utilitzen dos grans enfocaments. El primer incorpora una

pantalla especial que sembla una pissarra però que realment transmet qualse-

L’enfocament 
àudio-tutorial...

... va ser bastant popular durant 
una sèrie d’anys i encara s’utilit-
za per part d’organitzacions 
comercials que presenten 
materials d’autoajuda per a 
l’estudi individual. 

Per exemple,...

... una classe de francès d’una 
escola secundària es pot oferir 
per telèfon, per emissió en una 
estació de ràdio o per senyal 
d’ona curta cada dia feiner 
de 10 a 10.50 del matí durant 
nou setmanes. Els estudiants 
el sintonitzarien a casa i farien 
els treballs i les activitats.
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vol cosa que s’escrigui en aquesta a una pantalla similar en un lloc distant.

Com que les pantalles electròniques estan connectades entre si, allò que l’es-

tudiant escrigui en el lloc distant ho veu l’instructor. L’inconvenient principal

d’aquest enfocament és la capacitat visual limitada del sistema i la dificultat

de connectar més de dues ubicacions.

Una modificació d’aquest enfocament utilitza ordinadors personals que estan

connectats entre si per un ordinador pont central o amb programes especials. Per

aquests sistemes, l’instructor envia gràfics, materials visuals, fotografies i fins i tot

clips de vídeo curts a ordinadors de sobretaula ubicats a llocs distants. Els mem-

bres de la classe estan connectats per telèfon o per altre sistema bidireccional d’àu-

dio de manera que poden debatre la informació visual que reben per ordinador. 

Aquest enfocament és relativament econòmic i permet la visualització de la te-

leclasse. El problema principal és la disponibilitat d’ordinadors potents i con-

nectats en xarxa en llocs d’aprenentatge a distància.

6.5. Vídeo en viu unidireccional

Aquest enfocament sovint rep el nom d’educació a distància per emissions, po-

pularitzat a la dècada de 1950 per programes com Sunrise Semester, que s’eme-

tia en estacions de televisió comercials. Avui dia, la majoria dels enfocaments

d’emissions televisives destinades a l’educació a distància s’ofereixen de mati-

nada en estacions comercials.

Els programes s’emeten en capítols durant un període d’entre 12 i 15 setma-

nes. Sovint, cada programa té uns 60 minuts de durada i ve acompanyat per

paquets de lectures i materials impresos. De vegades, els instructors estan dis-

ponibles en hores d’oficina per telèfon, però el més habitual és que els estudiants
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vegin els programes per televisió i responguin als treballs que estan descrits en

el paquet del curs. Per fer els treballs, cal veure cada programa de televisió, que

normalment s’emet vàries vegades. Per als estudiants que s’han perdut un ca-

pítol, s’ofereixen versions en vídeo. També hi ha l’opció que l’estudiant gravi

el programa amb el seu aparell de vídeo.

Un avantatge d’aquest enfocament és l’alta qualitat relativa de les emissions

de vídeo. Les estacions de televisió ofereixen produccions excel·lents d’esde-

veniments històrics, polítics i socials importants. Les institucions educatives

utilitzen aquestes emissions com a base per a cursos escolars i universitaris re-

lacionats amb els temes dels programes de televisió. 

6.6. Àudio bidireccional, vídeo unidireccional

En les últimes dècades, una sèrie d’organitzacions han començat a utilitzar la

televisió en viu per emetre cursos d’escola superior i universitaris. Inicialment,

aquest enfocament utilitzava sistemes de transmissió de microones, serveis fi-

xos de televisió educativa (ITFS) o xarxes de televisió per cable comunitàries.

Recentment, els sistemes de comunicació per satèl·lit han passat a estar dispo-

nibles d’una manera més extensa.

En aquests sistemes, s’ofereixen els cursos sincrònicament (per exemple, en viu)

a  estudiants que poden estar a només 2 ubicacions o que poden arribar a ser cen-

tenars. Els estudiants reben un número de telèfon de trucada gratuïta al qual po-

den trucar per fer preguntes a l’instructor durant la classe i després de la classe.
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Normalment, els estudiants tenen un paquet de materials didàctics, que inclouen

guies d’estudi interactiu que utilitzen i fan durant la presentació de la classe. La

interacció entre l’instructor i els estudiants es destaca en aquest tipus de cursos,

fins i tot en alguns en què hi ha matriculats centenars d’estudiants.

Durant l’última dècada, a mesura que les connexions ascendents i descen-

dents per satèl·lit ja són més prevalents, el concepte de teleconferència ha pas-

sat a ser popular. Atès que un satèl·lit en òrbita geosincrònica en el cinturó de

Clarke per sobre de l’equador pot transmetre un senyal de vídeo a gairebé un

terç de la superfície de la Terra, és possible oferir programació per satèl·lit a li-

teralment milers d’estudiants.

6.7. Àudio/vídeo bidireccional

Recentment i, en especial, als Estats Units, l’educació a

distància s’està practicant amplament utilitzant televi-

sió en viu sincrònica que fa servir una de les diferents

tecnologies. La tecnologia que preval s’anomena vídeo

comprimit. Aquest enfocament, que s’aplica normal-

ment en la formació de les empreses, utilitza les línies

telefòniques habituals per enviar i rebre senyals d’àudio

i vídeo. Aquest enfocament s’anomena  vídeo comprimit

perquè es transmeten menys fotogrames del normal

que és 30 fotogrames de vídeo per segon entre els dife-

rents llocs. En la forma de vídeo comprimit, normal-

ment es transmeten 15 fotogrames de vídeo per segon

utilitzant el que s’anomena una connexió en T-1.

Aquest nivell de qualitat és bastant acceptable per a la

majoria de la instrucció, excepte quan implica algun ti-

pus de moviment ràpid.

Les teleconferències...

... són cursos curts sobre temes 
d’especialitat com el copyright, 
la disciplina de la classe, l’asset-
jament sexual, el procés ajustat 
al dret o les estratègies de finan-
çament que ofereix una orga-
nització a un individu o a grups 
reduïts escampats en una àrea 
geogràfica ampla.
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Els sistemes de vídeo comprimit sovint es fan servir per teleconferències o forma-

ció d’empresa. Cada cop més, les escoles i els colleges instal·len xarxes de vídeo

comprimit. Per fer-ho, cal una classe especial que tingui equip de vídeo i àudio per

capturar les vistes i els sons de la instrucció. Els senyals de vídeo i àudio són ma-

nipulats per un dispositiu anomenat CODEC (codificador/decodificador) que eli-

mina la informació redundant per a la transmissió al lloc distant. En el lloc

receptor, un altre CODEC converteix la informació comprimida a senyals de ví-

deo i àudio. També es transmet informació de control de la càmera entre els llocs,

de manera que l’instructor pot agafar panoràmiques, moure les càmeres cap a un

costat i fer zooms.

Un gran avantatge dels sistemes de vídeo comprimit és la seva movilitat. Molts

sistemes estan instal·lats en carros portàtils que es poden fixar en gairebé qual-

sevol classe o espai de formació en què hi hagi una connexió de telèfon. Re-

centment, la mida dels sistemes de classe s’han reduït significativament. Els

sistemes que millor es venen reben el nom de sistemes set top perquè es fixen

sobre un monitor de televisió. Els sistemes set top contenen càmera, micròfon

i l’electrònica necessària per comprimir i descomprimir transmissions d’entra-

da i de sortida. Els sistemes set top costen menys d’una quarta part dels siste-

mes de vídeo comprimit tradicionals, encara que siguin d’una qualitat similar. 

Un segon enfocament més sofisticat des del punt de vista tècnic a la formació

per àudio/vídeo bidireccional és el que utilitza cable de fibra òptica per con-

nectar els llocs. Aquest cable és el mitjà de telecomunicacions per al telèfon

nou i actualitzat, vídeo i xarxes informàtiques. El cost de la fibra inhibeix la

seva instal·lació en totes les situacions, però l’alta capacitat de la fibra fa pos-

sible que una fibra (de vegades anomenada connexió DS-3) porti senyals de ví-

deo de moviment complet a més de senyals d’àudio d’alta qualitat i quantitats

gairebé il·limitades d’altra informació de veu i dades. 

Sistema de vídeo comprimit típic

Xarxa DDN

La xarxa DDN (Digital Dakota 
Network) de Dakota del Sud 
és una xarxa de vídeo compri-
mit que connecta més 
de 200 llocs educatius per 
la instrucció en viu d’àudio 
i vídeo bidireccional. La DDN 
fa servir sistemes tradicionals 
de rodament i set-top.
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Resum

L’educació a distància té una història llarga i important, començant amb l’es-

tudi per correspondència. L’educació a distància basada en text continua sent

important avui dia, però la instrucció arriba cada cop més a l’alumne a distàn-

cia per mitjà de telecomunicacions electròniques, sobretot Internet. A més, les

definicions de l’educació a distància han evolucionat amb els anys. La defini-

ció proposta en aquest mòdul es basa en les aplicacions actuals i emergents de

l’educació a distància. A mesura que el camp continua el seu creixement dinà-

mic, caldrà modificar les definicions i fer rellevants les necessitats de profes-

sors i estudiants.
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Exercicis d’autoavaluació

1. Quins són els quadrants de Coldeway i quin quadrant va considerar Coldeway la forma
més pura d’educació a distància? Quins són els avantatges i els inconvenients de dividir els
esdeveniments educatius en una de les quatre categories de Coldeway?

2. Quina és la característica fonamental de l’educació a distància? Comenta què vol dir això.
Quins tipus de distància hi ha? 

3. Vertader o Fals? Els estudiants s’estimen més no aprendre a distància. Explica la teva res-
posta.

4. Richard Clark afirma que els mitjans són “mers vehicles que fan arribar la instrucció però
que no tenen influència en el rendiment de l’estudiant”. Comenta l’analogia de Clark i de-
cideix si és encertada. Els mitjans són vehicles? Què implica la paraula mers?

5. Què tenen en comú els estreps i l’educació a distància? Comenta el concepte d’innovaci-
ons i com s’utilitzen o no. L’ordinador ha canviat l’ensenyament i l’aprenentatge?

6. Escriu com t’imagines que serà l’escola dintre de 10 anys.

7. Defineix la telemedicina.
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Solucionari

1. Els quadrants de Coldeway per a l’educació són ST-SP (educació al mateix temps i espai

(ST-SP), en temps diferents i al mateix espai (DT-SP), al mateix temps i en diferents espais (ST-

DP) i en temps i espais diferents (DT-DP). Coldeway considerava que la  forma més pura

d’educació a distància era la DT-DP. En moltes aplicacions noves de l’educació a distància als

Estats Units, s’utilitzen tecnologies de les telecomunicacions per l’ensenyament i l’aprenen-

tatge de ST-DP.

2. La separació (entre l’alumne i el professor) és la característica fonamental de l’educació a

distància.

3. Vertader. De tota manera, els estudiants sovint demanen poder aprendre a distància a cau-

sa d’altres obligacions per disponibilitat, temps o cost.

4. Clark va fer aquesta afirmació l’any 1983 quan va publicar una revisió de diferents dècades

de recerca de mitjans. Altres autors han atacat la posició de Clark.

5. Segons Finn, els estreps eren una invenció que permetia que una persona muntés a cavall

amb més facilitat. Charles Martel, però, va agafar aquesta idea senzilla i va crear un element

nou i únic: el cavaller, que utilitzava l’estrep d’una manera mai vista. L’educació a distància

permet que els estudiants facin classes i cursos a distància, però pot  canviar significativa-

ment l’educació, encara que actualment ningú estigui del tot segur de com serà aquest canvi.

6. Aquesta visió hauria de ser un somni de com serà i què farà l’educació. La visió hauria de

crear una imatge mental al lector.

7. Telemedicina vol dir medicina a distància. L’Institute of Medicine defineix la telemedicina

com l’ús d’informació electrònica i tecnologies de les comunicacions per proporcionar i donar suport

a l’atenció sanitària quan la distància separa els participants.
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