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Resum: Des de l'aparició dels ordinadors personals i Internet el programari s'esta 
utilitzant a tot arreu i per a tot, i les universitats no són una excepció. En aquest article 
intentarem donar una visió general del diferent programari que s'està utilitzant a les 
universitats de tot el món, ja sigui per la gestió administrativa com la realització de les 
classes. En la primera secció fem una petita introducció de les necessitats de les 
universitat respecte al programari. La següent secció expliquem quin programi s'està 
utilitzant en les universitats i les seves principals característiques. A continuació fem un 
anàlisis d'aquest programari. En el la següent secció donem una visió de quina pot ser 
la evolució d'aquest programari dins del món universitari. I finalitzem amb les 
conclusions corresponents.

Introducció

Des de finals del segle passat la inversió per part de les universitats en programari, 
tant per la gestió administrativa o acadèmica com per l'ensenyament,  a passat des de 
una desena de milions d'euros als milers de milions actuals [1]. Això ha permès que les 
universitats siguin més eficients, més flexibles, que millorin en la col·laboració entre 
alumnes i professors, i han permès una reducció de les despeses.  El 
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desenvolupament d'aquest programari requereix un  proces d'integració que no es 
senzill ja que cal tenir en compte[2]:

• les infraestructures institucionals
• les necessitats i esperances de les persones involucrades
• les relacions entre tecnologia i l'aprenentatge
• l'impacte de la tecnologia als objectius de l'aprenentatge.

Tot i la seva complexitat, aquest tipus de programi cada dia s'utilitzen més en el dia a 
dia de les universitats, encara que majoritàriament s'utilitzen com a complement de les 
classes cara a cara [3]. Però la seva utilització no implica que millori l'aprenentatge  o 
l'ensenyament, si no que s'assemblem més a reforços de les classes. Concretament el 
programari que genera aquests entorns d'ensenyament cal que tinguin les següents 
característiques [4]:

• Proporcionar manares d'interacció entre professors i alumnes, entre professors, 
i entre alumnes. Això pot permetre la creació de xarxes socials.

• Proporcionar maneres per que els alumnes puguin col·laborar entre ells. 
• El coneixement ha de provenir de diverses fonts ( text, àudio, vídeo,...) i fins hi 

tot l'alumne ha de ser capaç de generar coneixement.
• Permetre que l'alumne planifiqui l'estudi de la manera que els sigui més 

convenient.

Aquests entorns d'aprenentatge provoquen algunes reticències als professors per que 
perden una mica del control de les classes, però donen una gran llibertat als alumnes  
que poden planificar millor el seu temps.  A més la creació de nous materials com els 
vídeos o aplicacions multimèdia poden fer més amè l'estudi [5], i potser en un futur no 
gaire llunya personalitzar l'educació adaptant els material a les capacitats dels 
alumnes.

Actualment un pot trobar diversos articles que mostres l'ús que fan les universitats de 
plataformes per l'aprenentatge per mitja d'Internet [6][7][8], però es difícil trobar el 
programari que fan servir per altres tasques com pot ser la gestió acadèmica o dels 
estudiants.  Això es degut a que les universitats han desenvolupat o comprat a tercers 
el desenvolupament de programari especific per realitzar aquestes tasques.  
Concretament aquest programari s'encarrega de la gestió: 

• Dels estudiants: mantenir informació personal dels estudiants.
• De la matriculació: controlar el proces de matriculació.
• De l'expedient acadèmic: mantenir les avaluacions de l'alumne a les diferents 

assignatures que s'hagi matriculat.
• Financera: Control d'impostos, pagaments, beques,...

Tot aquest tipus de programari ha d'ajudar a les universitats en el seu nou repte 
d'aconseguir nous estudiants, ja que en l'actualitat qualsevol persona amb una 
connexió a Internet pot accedir a un munt de coneixement de forma gratuïta.

El programari en el món universitari

A continuació donarem un cop d'ull a diferents programaris que s'utilitzen a les 
universitats de tot el món tant per tasques d'aprenentatge com d'administració. 

Blackboard   [9]     

Aquest es una plataforma no lliure que divideix les seves eines en els següents 
productes:

• Blackboard Learn: es el producte que proporciona l'administració del sistema 
d'aprenentatge. Permet la creació de cursos i la seva administració, la creació 
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d'una comunitat en un campus, i un sistema per administrar els resultats dels 
alumnes. 

• Blackboard Collaborate: proporciona un entorn web per fer conferències a 
traves de web amb vídeo i àudio, es a dir permet fer classes virtuals. 

• Blackboard Mobile: permet l'accés a tots els productes de blackboard per mitja 
de plataformes mòbils ( telèfons i tabletes). 

• Blackboard Connect: Sistema per enviar gran quantitat de trucades 
telefòniques, cartes o e-mails, per notificar qualsevol cosa con podria ser 
emergències o desastres naturals. 

• Blackboard Transact: Sistema per cobrar a traves de les targetes d'identificació 
universitàries, per pagat màquines expenedores, cafeteries,.... 

• Blackboard Analytics: producte per realitzar informes com el nombre 
d'estudiants, informació financera, recursos humans,... 

Aquest programari es utilitzat per universitats de tot el món com [10][11][12]: Instituto 
Politécnico da Guarda (Portugal),  King Khalid University (Aràbia saudita), Université 
Paris Dauphine (França), Liverpool John Morres University (Regne Unit), University of 
the Free State ( Sur Àfrica), University of North Dakota ( Estat Units d'Amèrica),...

Cams   [13]  

Sistema integral per la gestió acadèmica de escoles i universitats de tot el món. 
Concretament proporciona eines per controlar el cicle de vida d'un estudiant des del 
primer contacte fins quan sigui ex-alumne. Per això proporciona les següents eines:

• Sistema per gestionar el proces de reclutament i admissió d'alumnes.
• Sistema per la gestió acadèmica: manteniment de l'expedient, convalidació de 

crèdits, ...
• Sistema de gestió financera: Pegament matricules, gestió de préstecs i beques, 

comptabilitat i gestió fiscal, gestió de donacions...
• Gestió de cursos per mitja d'un campus virtual: poder accedir a l'horari, 

informació de l'aula, material del curs, avaluació,...

Utilitzat per diverses universitats com[14]: Missouri Baptist University (Estats Units 
d'Amèrica), Sotheby's institute of art (Regne Unit), Oakland city University ( Nova 
Zelanda), Africa Nazarene University(Kenia), ...

Chamilo   [15]  

Aplicació web amb l'objectiu de proporcionar una plataforma per la col·laboració i 
l'aprenentatge per Internet.  Les seves principals característiques són:

• Permet la creació senzilla de contingut educació.
• Permet la comunicació síncrona i asíncrona entre els usuaris.
• Conte mecanismes per manegar una gran quantitat de documents.
• Es de codi lliure.
• Es utilitzada per moltes organitzacions en tot el món.
• Escrit en PHP.

Aquesta aplicació es utilitzada a tot el món per diverses universitats com[16][17]: École 
supérieure d'infographie Albert Jacquard (Bèlgica), Universitat Peruana de la Américas 
( Perú), L'hospital universitari de la vall d'hebron ( Espanya), Universidad de San 
Carlos de Guatemala (Guatemala), Universidad del Golfo de México (Mèxic), 
Universidade Federal do Tocantins (Brasil), ...

Claroline   [18]  
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Aplicació web organitzada sobre el concepte de curs or activitat pedagògica. En 
cadascun d'aquest espais el professor pot:

• Escriure informació del curs associats tot tipus de recursos ( documents en text 
pla, HTML o PDF, vídeos,...)

• Contactar amb els alumnes per mitja de fòrums, Wiki's, correu electrònic,...
• Controlar l'agenda del curs indicant tasques i dates d'entrega.
• Veure estadístiques d'ús dels recursos.
• Permetre diferents camins d'aprenentatge segons els estudiants.
• Crear grups de treball.
• Escrit en PHP.

Aquesta plataforma esta funcionant a més de cent països de tot el món 
donat servei a universitats com[19][20][6]: Columbia University School of 
Law ( Estat Units d'Amèrica), Universitat de Zagreb (Croàcia), Universitat de 
Calabria (Itàlia), Universidad Católica del Norte (Xile), Universitat de Viterbo 
(Itàlia),...

eCollege   [21]  

Aquest programari no es una aplicació sinó que proporciona un conjunt de serveis sota 
demanda que donen suport als serveis acadèmics, eines per anàlisis i per 
l'ensenyament. Concretament proporciona els següent productes:

• Course management system
• Content management
• Sistema d'administració
• Conferencia per vídeo
• Blogs, Chats,llistes de correu,...

Aquest serveis son utilitzats per diferents universitats sobre tots del Estat Units 
d'Amèrica com[22]: Texas Chistian University, Arizona State University, Charleston 
Southern University,...

eFront   [23]  

Aplicació web creada per EPIGNOSIS LTD i pensada per crear comunitats 
d'aprenentatge per Internet, oferint eines per la col·laboració entre estudiant, i 
interactuant per mitja d'una interfície senzilla.  Té dues versions una comercial i una de 
lliure. Les seves principals característiques són:

• Administració d'usuaris, arxius, llissons,cursos, currículums,...
• Eines per crear exàmens.
• Generació d'informes.
• Permet interacció amb diferent xarxes socials (Facebook,Twiter,...)
• Escrit en PHP.
• Historial d'aprenentatge dels usuaris ( només en la versió comercial).

Apart de ser utilitzat per diverses empreses també es utilitzat per algunes 
universitats com University of South Carolina (Estat Units d'Amèrica) [24]. 

ILIAS   [25]  

Aplicació web desenvolupada per la universitat alemanya de Colònia.  Les seves 
principals característiques són:
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• Un entorn per cada usuari on veu la llista de cursos, grups i recursos que te 
disponibles. A més a més conté un calendari i una vista on pot veure el seu 
progrés en l'aprenentatge. 

• Un entorn per administrar el cursos on es poden afegir el recursos, les dates, 
fer un seguiment del procés d'aprenentatge dels estudiants, i com es habitual 
un espai on posar les noticies o anuncis relacionats amb els cursos. 

• Conte eines de col·laboració com wikis o eines per crear grups d'estudi.
• Té diferent eines de comunicació com fòrums, llistes de correu o missatgeria 

instantània.
• Proporciona eines per realitzar diferent tipus d'exàmens amb diferents tipus de 

respostes possibles.

Utilitzat per diferent universitats com[26]: La universidad de Jaen ( Espanya), 
Universitat de Düsseldorf ( Alemanya), La universitat de Berna (Suïssa), Université de 
LaPoste (França), ...

Moodle   [27]  

Aquest programari es basa en la idea principal de  la creació del contingut 
per part de l'alumne, i de la seva participació activa [28]. Una de les claus 
del seu èxit es que aquest programari ha sigut desenvolupat principalment 
per professors i no tècnics informàtics, i per tant s'adapta millor a les seves 
necessitats ja que proporciona millors eines per administrat i promoure 
l'aprenentatge [29]. Les seves principals característiques són:

• Permet la interacció amb els usuaris per mitja de fòrums o missatges 
instantanis.

• Calendari en línia amb anuncis i noticies.
• Creació de qüestionaris i exàmens en línia.
• Sistema de filtratge.
• Possibilitat de crear plug-ins i personalitzar la plataforma.

En una comparativa realitzada a la universitat de la baia de Monterey a 
Califòrnia, entre el Moodle i Blackboard ( no lliure ) i Moodle, es va obtenir  
que la majoria d'estudiant trobaven que el Moodle era més senzill d'utilitzar 
i proporcionava una millor manera de organitzar els recursos [30].

Per altre banda es molt utilitzat a tot el món per diverses universitats com[12][31]: 
Humboldt State University (Estat Units d'Amèrica)[32], Universidad Simón Bolivar 
(Colombia), Royal Holloway University of London (Regne Unit), University of new 
England ( Autralia),  Rhodes University (Sud Àfrica), ...

Opensis   [33]  

Programari lliure per la gestió dels estudiants. Les seves principals característiques 
són:

• Gestiona informació dels estudiants ( informació de contacte, mèdica, ...) 
• Gestió de matricules.
• Manté una llibreta amb les qualificacions de cada estudiants.
• Permet fer la programació de les classes segons les necessitats dels 

estudiants.
• Es pot integrar amb Moodle.

Es utilitzat per diverses institucions de tot el món com[34]:  Institute of Technology & 
Marine Engineering ( Índia), University of Central Florida (Estats Units d'Amèrica), 
Community College of Qatar (Qatar), Council of Community Colleges ( Jamaica),...

Els continguts d'aquest documents estan llicenciats sota la llicència Creative Commons - Attribution / Share Alike.                  5 de 10

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5


Sakai   [35]  

Aquest esta dividit en dues eines principals: Sakai CLE i Sakai OAE. La primera d'aquestes 
(Sakai CLE ) conte totes les eines necessàries per ensenyar, aprendre, fer recerca i col·laborar 
en l'educació.  Les seves principals característiques són:

• Professors i alumnes estan en un entorn de col·laboració i entorn per compartir 
el coneixement. Concretament tenen eines per: Agenda o calendari, fer anuncis 
de coses importants, fòrums, blogs, llistes de correus, wikis,...

• Zones de col·laboració per la recerca, on apart del anteriorment mencionat es 
poden obtenir la llista de participant, pagines web que expliquin la recerca, 
glossari,...

• Eines per crear projectes i col·laborar en el seu desenvolupament.
• Eines per que els alumnes puguin explicar el seu treball i puguin 

rebre un guiatge del seus professors.

Per altre banda el Sakai OAE es un programari en Java, que ens presenta una nova 
manera de entendre l'educació on l'alumne té més llibertat i no es tant guiat per un 
professor. Les seves principals característiques són:

• Permeable: es a dir els alumnes poden fer la seva pròpia agenda, i obtenir 
recursos de dins o de fora de la plataforma.

• Social: tenir un conjunt de gent que pugui fer preguntes o respondre-les, 
obtenint en tot moment feedback. Connectar gent amb els mateixos interessos.

• Personal: pots personalitzar el teu entorn definint les teves prioritats i els teus 
interessos en cada moment.

• Reutilització: permet reutilitzar treball anterior, o barrejar-los amb treballs 
d'altres, de manera que tu creàs la teva pròpia experiència de l'aprenentatge.

Utilitzat a diferents universitats com [36][12]: Universidad de Navarra (Espanya), 
University of Delaware (Estat Unit d'Amèrica),  Autralian National University (Austràlia), 
Hong Kong University of Science and Technology (Xina), University of Cape Town (Sud 
Àfrica), ...

TopSchool    [37]  

Es un programari no lliure que proporciona diversos serveis per a la gestió 
universitària. Concretament aquest serveis s'agrupen els els següents  mòduls o 
sistemes:

• Sistema per gestionar les admissions: conjunt d'eines que permeten reclutar 
nous estudiants, mantenir informació sobre futurs estudiants, i gestionar tot el 
proces d'inscripció.

• Sistema de registre d'estudiants:  prement al alumnes registrar-se per a  a 
qualsevol modalitat d'escanyament (cursos, programes,...) i terminis (anual, 
trimestral,...). 

• Sistema de gestió acadèmica: proporciona les eines per mantenir els 
expedients acadèmic dels alumnes en les diferents avaluacions.

• Gestió de finances dels estudiants: programari que ajuda al control del 
pagament de matricules i beques.

• Serveis de Carrera: eines per posar en contacte empresses i estudiants, ja 
sigui per que els estudiants aconsegueixin una feina o les empresses trobin un 
treballador.

Aquest programari es utilitzat per diverses universitats com Emily Griffith Opportunity 
School (Estats Units d'Amèrica) i Hivernia College (Irlanda)[38]. 
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Anàlisis del programari

A continuació es mostra una taula resum de les característiques principals del 
programari anteriorment mencionat.

Black
board 

Cam
s

Cha
milo

Claro
line

eColl
ege

eFro
nt ILIAS

Mood
le

Open
sis Sakai

TopS
chool

És Lliure? No No Si Si No Dues 
versi
ons 
una 
lliure 
i una 
altre 
no

Si Si Dues 
versi
ons 
una 
lliure 
i una 
altre 
no

Si No

Té mètodes de 
comunicació 
entre professors 
i alumnes ?

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si No

Proporciona 
mètodes per la 
col·laboració 
entre alumnes?

Si No No Si Si Si Si Si No Si No

L'alumne té 
accés a material 
multimèdia?

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si No

L'alumne pot 
planificar el seu 
estudi?

Si Si No Si Si Si Si Si Si Si No

Hi ha una 
comunitat al 
voltant del 
programi?

No No Si No No Si Si Si Si Si No

Hi ha alguna 
universitat que 
lideri el 
desenvolupamen
t del programari?

No No No No No No Si 
( univ
ersita
ts de 
Colò
nia )

No No Si No

Té mecanismes 
per obtenir 
estadístiques?

Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si

Té mètodes per 
administrar les 
matrícules?

Si Si No No Si Si Si No Si No Si

Té mètodes per 
gestionar 
l'expedient 
acadèmic?

Si Si Si No Si Si No Per 
mitja 
de 

plugi
ns

Si No Si

Té mètodes per 
gestions 
financeres?

Si Si No No No Si No Per 
mitja 
de 

plugi
ns

Si No Si

Permet l'accés 
per mitja de 
dispositius 

Si Si No No No No No Si No No Si
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mòbils?

Sistema integrat 
de comunicació 
( trucades,mails,.
..)?

Si No No No No No No No Si No No

Integració amb 
xarxes socials

No No No No No Si No Si No No No

Generació 
d'exàmens

No No No No No Si Si Si No No No

Analitzant la taula poden veure que hi ha un programari més centrat en tanques 
administratives i un altre més centrat en crear un entorn per l'aprenentatge en línia. 
Encara que hi ha excepcions com el Blackboard i el Moodle (amb l'ajuda de plugins) 
que intenten proporcionar un entorn complet.

Si ens centrem en la comparativa entre programari lliure i no lliure, veiem que no hi ha 
moltes diferències entre ells si el programari es del mateix tipus, encara que el 
programari no lliure se centre més en les tasques administratives i el lliure en les 
d'ensenyament en línia.

Per altre banda la majoria de programari analitzat està basat en eines web que 
segueixen la tendència actual del Cloud Computing.  Això permet fer canvis a les 
plataformes de forma més sencilla sobretot per que les universitats solen tenir un gran 
volum d'usuaris d'aquest serveis.

El futur del programari a les universitats

Ja des de fa molt de temps es considera que la societat en que vivim avui en dia es la 
del coneixement, es a dir que qualsevol pot accedir des de un aparell amb Internet a 
un munt de coneixement. Malauradament molt d'aquest coneixement no es de bona 
qualitat o no està gaire ben explicat, i es aquí on les universitat poden aportar la seva 
experiència i recursos. Ja s'han començat a fer algunes experiències en aquest sentit 
com iTunes U[39].  Aquesta plataforma proporcionada per Apple, proporciona un 
entorn on les universitat poden posar de form gratuïta o pagant el seu coneixent, ja 
sigui publicant els seus llibres o documents, o distribuït les classes o cursos en formats 
multimèdia com poden ser els podcasts.

Per altre banda cada dia hi ha més eines que permeten la col·laboració entre persones 
per mitja de plataformes en el núvol. Aquestes estan sent adaptades i adoptades per 
diferents universitats per proporcionar l'entorn de col·laboració entre alumnes, com per 
exemple les Google Apps[40] ( que inclouen gestor de correu, de calendaris, de 
documents,... ) aquestes estan substituint a les aplicacions actuals, com el cas de la 
Universitat de Benin[41], o la Princeton [42] que a més fa un estudi comparatiu 
d'aquestes eines i les de Microsoft.

En els darrers anys han aparegut nous aparell electrotècnics com els telèfons 
intel·ligents o les tauletes, que han canviat la manera en que la gent interacciona. 
Aquestes proporcionen un nou món de possibilitats que poden utilitzar les universitats 
en el seu dia a dia.  Per exemple en comptes d'explicar una classe de física de forma 
tradicional es pot utilitzar jocs ( com pot ser l'angry birds ) que poden ajudar a l'alumne 
a entendre d'una forma més amena conceptes complicats. O es podria utilitzar el 
telefon mòbil per pagar el menjar, o la matricula, o com a carnet d'estudiant.

Finalment cal destacar l'esforç que s'esta fent des de diversos fronts per tal de 
desenvolupar un llibre o cursos intel·ligents[43]. És a dir que s'adaptin a les capacitats 
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del alumne i no a l'inrevés. De manara que aquest pugui seguir el curs de manera més 
fàcil, però que continuï representant un repte ja que si no podria perdre l'interès.

Conclusions

Actualment les universitat utilitzen programari, lliure o no, per realitzar les tasques del  
del dia a dia, ja sigui per tasques administratives o la realització de classes. Respecte 
l'ús de plataformes d'aprenentatge en línia no hi ha cap prova que la seva utilització 
proporcioni un millor aprenentatge, però si que proporcionen una major satisfacció per 
part dels alumnes. Ja sigui per que poden accedir a nous tipus de continguts ( vídeo, 
multimèdia,...) o per que tenen més llibertat per organitzar-se i adaptar el curs al seu 
ritme d'estudi. Per altre banda s'ha pogut observar que encara que moltes universitats 
aposten pel programari lliure sobre tot quan a plataformes per gestionar  el 
coneixement que l'alumne necessiti, la seva gestió acadèmica la solen fer amb 
programari no lliure. Segurament es degut a que no hi ha cap eina que destaqui en 
aquest camp. Finalment dir que el proper repte per les universitats serà com utilitzar tot 
aquest programari per millorar i poder competir amb el gran volum d'informació 
gratuïta que es pot accedir per mitja d'Internet.
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