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L’Institut Superior de Ciències Religioses i les noves tecnologies

Els nous ensenyaments en un entorn
virtual d’aprenentatge

E
A n t o n i M a t a b o s c h

l camp de l’ensenya-
ment es troba actual-
ment en procés d’una
gran revolució pacífica,
però espectacular, es-
pecialment en l’àmbit

universitari. Fins fa poc l’ensenyament
clàssic constava del professor, els estu-
diants i una aula física; el procés d’en-
senyament consistia a escoltar a classe (a
la universitat no és obligatori), estudiar
en privat i examinar-se. La creació de les
noves tecnologies ha obert un camp
completament nou a l’ensenyament.
L’ordinador personal facilita i agilitza el
treball (recordeu encara les màquines
d’escriure?); les pàgines web i els portals
han permès emmagatzemar i posar a
l’abast de tothom una gran quantitat
d’informació; Internet ha permès una
immensa comunicació. El conjunt d’a-
quests elements permet fer un pas de
gegant en l’ensenyament: ara tindrem
un professor, uns estudiants, uns mate-
rials variats i una aula virtual.

L’ensenyament estrictament presen-
cial es va complementar en un primer
moment amb l’ensenyament a distància
(per correu), tipus UNED; aviat el correu
postal es complementà amb el correu
electrònic. El gran pas ha estat substituir
els mètodes anteriors presencials o a
distància pel mètode global telemàtic,
sense distàncies, no presencial, a l’estil
de la UOC. Posteriorment s’ha anat per-
feccionant i se l’anomena d’acompa-
nyament personalitzat o basat en un
entorn virtual d’aprenentatge.

Aquest nou mètode es caracteritza per
oferir via telemàtica uns materials d’es-
tudi variats, àgils, en renovació constant.
Amb la superació tant de la presenciali-
tat física com de les distàncies, demo-
cratitza i estén sense obstacles la possi-
bilitat d’estudiar. Facilita extraordinàri-

ament la comunicació dels
estudiants amb els profes-
sors i dels estudiants entre
ells, que ara es converteix
en àgil i constant (¿quantes
vegades l’alumne parla
amb el professor en una
classe presencial?). No es
tracta només de fer servir
els mitjans telemàtics, com
un ajut, es tracta de crear
un veritable “entorn virtu-
al d’aprenentatge (EVA)”,
en el qual l’estudiant ex-
perimenta la sensació de
formar part d’una comu-
nitat docent, es trobi on es
trobi, una comunitat ver-
tebrada entorn dels eixos
bàsics de qualsevol campus
universitari: la docència, la
investigació i l’atenció per-
sonal. És a dir, qualsevol
alumne té fàcil accés als
professors de les diferents
matèries, treballa en equip
amb els seus companys i
consulta la documentació necessària.
Això és possible gràcies a la informàtica
i a les telecomunicacions. Es tracta de
passar d’una “presencialitat física” a
una “presencialitat virtual”. A la gent
més jove no li costa d’apreciar aquesta
nova manera de presència i comunica-
ció. Els xats permeten un debat en
temps real, la integració del sistema
Messenger dins el campus, assequible a
cada aula, permet que el professor es-
tigui connectat visualment i oralment
amb tots i cadascun dels estudiants en
hores predeterminades. El sistema de
videoconferències permet impartir
classes i fer debats amb aules situades a
qualsevol lloc del món.

Aquesta nova forma d’ensenyament

no redueix, i encara menys anul·la, el
paper del professor; només canvia la
manera d’exercir el seu rol. Tot professor
té la responsabilitat d’ajudar que els es-
tudiants aprenguin i, més concreta-
ment, d’afavorir que les persones
aprenguin a pensar i decidir per si ma-
teixes. Com diu el pedagog xilè Javier
Martínez, “aprendre consisteix a acu-
mular experiència reutilitzable en el fu-
tur, i per això es necessita motivació, es
necessita temps i es necessita pràctica”.
Internet ha afavorit l’acumulació, la
distribució i l’accés a la informació; però
també permet i facilita al professor que
exerceixi la seva tasca amb més efectivi-
tat. En primer lloc, mijançant un feed-
back adequat que permeti a l’alumne

entendre i incorporar la informació com
a part de la seva experiència personal i
vital. El seguiment continuat del pro-
fessor facilitarà que l’alumne tingui un

projecte a realitzar, un
context de treball, un rol a
desenvolupar, uns objec-
tius a assolir, activitats,
tasques, problemes, errors.
En segon lloc, promovent
relacions entre persones,
gestionant que els estudi-
ants treballin entre ells i
amb el professor. Els estu-
dis virtuals ben concebuts
són uns més que veritables
seminaris amb participació
de tots amb tots. Com diu J.
Martínez, “un professor ha
d’aprendre a ensenyar a fi
que pugui ensenyar a
aprendre (i no tant ser el
millor expert en la seva
matèria). Un alumne ha
d’aprendre a aprendre i, en
certa manera, a desapren-
dre”. A partir d’aquí s’entén
que es pugui parlar d’a-
companyament personalit-
zat. Tot això queda possibi-
litat i potenciat en un en-
torn virtual d’aprenentatge.
Els centres complementen
la dimensió virtual amb al-
gunes trobades presencials,

que l’experiència ensenya que són molt
ben acollides per tothom.

La Universitat Oberta de Catalunya ha
estat, sens dubte, la pionera en la im-
plantació total d’aquests estudis en l’àm-
bit universitari. A poc a poc s’hi van afe-
gint altres institucions. Fa quatre anys
que també ha iniciat aquesta aventura
l’Institut Superior de Ciències Religioses
de Barcelona (www.iscreb.org). A més de
l’oferta clàssica presencial, ofereix de
forma virtual la diplomatura en ciències
religioses i aviat la llicenciatura. Els 230
alumnes del curs passat demostren un
bon interès i auguren un bon futur.

■ Antoni Matabosch. Director de l’Institut Superior de

Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB)

Mon cor estima un arbre
G a b r i e l J a n e r M a n i l a

A
quests dies, en ocasió de la
presentació d’un llibre sobre la
poesia de Miquel Costa i Llo-
bera, he viscut intensament els

paisatges i els versos del poeta de Po-
llença, del qual enguany celebram el
cent-cinquantè aniversari del naixe-
ment. Pens que és necessari revisitar
cada cert temps l’obra d’aquells escrip-
tors que en alguna ocasió foren capaços
de commoure’ns i rellegir-los amb la
mirada nova a fi d’extreure’n l’emoció
desconeguda, la reflexió inèdita que la
literatura preserva per al lector que
acudeix a beure dels grans autors clàs-
sics amb la certesa de trobar-hi renova-
des respostes, preguntes que interpel-
len el nostre temps.

Costa i Llobera fou un dels grans poe-
tes de l’Europa de les darreries del segle
XIX i de començaments del XX, quan el
Romanticisme desapareixia rere l’horit-

zó. I això cal dir-ho amb energia. Un dels
grans poetes catalans que afaiçonaren la
llengua poètica moderna. Llavors cal
preguntar-se: per què Costa és un clàssic?
La capacitat de la seva obra de tornar a
respirar en cada lectura, de treure tanys
novells cada vegada que s’hi acosta un
lector, és el que defineix la seva moder-
nitat i, alhora, la condició de clàssic. Més
enllà dels valors estètics permanents i
immutables, la capacitat del poeta de
provocar el diàleg amb els lectors és el
que defineix la seva contemporaneïtat.

En el paisatge agrest de Formentor, el
poeta ens diu: “Mon cor estima un ar-
bre”. I l’arbre es converteix en ideal de
vida. Costa s’arrisca a interpretar la na-
turalesa des de la moral. I explica a l’à-
nima la victòria del pi de ribera que re-
vincla per les roques sa poderosa arrel,
que lluita amb les ventades i no s’ali-
menta del llim de la terra. Costa reac-

tualitza un vell mite romàntic: l’exem-
plaritat de la natura, sobre la qual el
poeta projecta la seva inquietud. Al fal-
dar de la muntanya, vora el mar, el po-
eta ha descobert l’harmonia del món, la
concordança de les coses creades, la im-
mutabilitat de l’ordre que regeix la na-
tura. I sap que aquella harmonia és un
llenguatge que només migcomprèn,
com quan era un infant percebia sense
comprendre’n els significats la dolcesa
de les cançons de bres. El pi de Formentor
esdevindrà un programa espiritual i un
model. Durant la nit obscura, el poeta
construeix un espai de creativitat. Un
espai poètic que li permet acostar-se a la
vida. Però s’hi acosta des de la ficció que
creen les paraules, submergit en una
disposició d’inquietud, d’expectació o de
desfici. I com el pi, el poeta lluita amb la
tempesta, les ales esteses, com l’au dels
temporals.

Miquel Costa i Llobera tenia vint-i-un
anys en escriure aquell gran poema, el
més conegut de tota la seva obra. S’havia
passejat moltes vegades entre les pine-
des de Formentor, havia trepitjat la fu-
llaraca dels pins, havia vist discórrer les
gotes de pluja fins a la punta de les fulles
i havia sentit el perfum de la resina.
Potser l’havia vist barallar-se amb la
tempesta. És per això que El pi de For-
mentor és un arbre concret, conegut del
poeta i quotidià. El poeta l’estima,
aquest arbre. I el vol com a exemple de
vida i ideal de perfecció. Només l’inici
és una declaració de principis: “Mon
cor estima un arbre!”. El poeta con-
fessa el seu amor per l’arbre. Senzi-
llament, ens diu que el seu cor l’esti-
ma. L’energia continguda en aquest
primer vers és poderosa. Josep Carner
va escriure que inaugura una època.
En el paisatge agrest de Formentor el
poeta hi és sol amb la seva ànima. I
estableix una certa complicitat amb
l’arbre amic. Ja no es tracta de la
simple contemplació. El poeta marca
les pautes de la relació amorosa i el
paisatge vibra dins les seves venes.

■ Gabriel Janer Manila. Escriptor


